
Medlemsmøde 9. januar kl. 19.00 V02 12/1-20 

Fremmødte: 9 medlemmer 

1. Valg af mødeleder: Jette Mouritzen  

2. Valg af referent: Karen Bredahl 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

4. 2 minutters runde:  

Kis opfordrer til, at alle aktiviteter, der foregår i huset, kommer på hjemmesidens kalender. 

5. Punkter på bestyrelsens dagsorden: 

a. Vedtægtsændringer. Se bilag ”Forslag til nye vedtægter” 

Medlemmerne foreslår, at afsnittet om valgproceduren under pkt. 4 ændres til:  

Proceduren ved valg til bestyrelsen er følgende: Hvert medlem tildeles lige så mange 

stemmer, som der skal vælges personer til bestyrelsen. Disse stemmer fordeles med én 

stemme på hver kandidat, man ønsker at stemme på. Et medlem kan ikke give 2 

stemmer til den samme kandidat. Man skal enten afgive alle sine stemmer eller 

stemme helt blankt. 

Afsnittet om valgperiode under pkt. 5 ændres til:  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 4 medlemmer er på valg i lige år, 3 

medlemmer i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år. 

Derefter blev ”Forslag til nye Vedtægter” godkendt. 

b. Flere værelser til B&B:  

B&B-gruppen har holdt møde 8/1. Gruppen indstiller, at værelserne i mellemgangen 

inddrages til B&B i højsæsonen. Værkstederne i de berørte værelser flyttes til de 

tidligere butikslokaler. Jytte og Jette har overtaget bookingen. 

 

6. Informationer fra diverse grupper: 

a. Arrangementer: Der er p.t. 2500 kr. på Bar- og madspildskontoen. Susan B har spurgt 

Bo Jacobsen, om vi kan få et arrangement under ”Liv i Forsamlingshuset”. Det får vi 

svar på til marts. Susan B har desuden kontakt til flere musikgrupper, som gerne vil 

komme, men der skal være flere penge i kassen, før der kan laves faste aftaler. Susan 

arbejder videre på sagen. Jan ”Ømfod” Møller optræder ved næste madspild 31/1.  

b. Bygningsvedligehold: Isoleringen er lagt på plads, rygningsplader er indkøbt, Jette taler 

med Ove om oplægningen.  

 

7. Evt.  Der er arbejdsdag i Rimsøhuset lørdag den 18/1. 
 

8. Næste medlemsmøde torsdag den 13. februar 2020 

Dagsordenen udkommer den 10. februar.  

Punkter til dagsordenen sendes til Karen B rims@mail.dk senest 9. februar. 

Ref. Karen B 

mailto:rims@mail.dk

