
Referat fra bestyrelsesmødet kl.12-14 d. 
25.11.2018

Bemærk der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 
27. januar 2019

Til stede: Søs (Dorrit Carlsen), Poul Bang, Peter Niemann, Tune Spang Olsen, Peter 
Danielsen, Bodil Buonaventzen, Kirsten Christensen

Ad. Punkt 2, som flyttes op, da ingen medlemmer var mødt frem.
Valg af mødeleder: Peter Danielsen blev valgt
Valg af referent: Kirsten Christensen blev valgt.

Ad. Punkt 1. Medlems henvendelser:
• To skriftlige henvendelser behandles:

Else Marie har fremsendt et forslag til opslag. Tune retter henvendelse til Else Marie for
at afklare, om det fremsendte forslag og de medsendte skitser skal opslås?

Jettes Mouritzen har sendt en mail og et budgetforslag til forbedringer i BNB.
Bestyrelsen beslutter følgende vedr. Jettes henvendelse:
Bestyrelsen har været i en overgangsfase, men vil bestræbe sig på at overholde vedtagne
tidsfrister. Bestyrelsen ser velvilligt på indretnings gruppens budgetforslag, men beder 
om en samlet indstilling fra hele BNB-teamet.
Økonomi skal være et punkt på dagsordenen hver gang.
Punktet vedr. de frivilliges vilkår prioriteres.

Ad. Punkt 3.
I lyset af den vedvarende debat har bestyrelsen for at sikre arbejdsro enstemmig truffet 
den beslutning at tydeliggøre forslaget til organisations struktur samt indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling d. 27. januar 2019, kl. 14.00. for at søge mandat til 
den af bestyrelsen foreslåede struktur. Bestyrelsen udarbejder hertil en mere detaljeret 
organisations beskrivelse for at tydeliggøre opgaverne med tilhørende kompetencer og 
kompetenceniveauer. Bestyrelsen udarbejder endvidere en forretningsorden for 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen udarbejder dagsorden med tilhørende materiale til den
ekstraordinære generalforsamling.

Nyt forslag til hjemmeside vedtages.

Efterskolen Helle vil lave rollespil med eleverne og lejer lokaler i Rimsøhuset til 
opgaven.

Henvendelse fra Landsbyklyngen om samvær og syssel-eftermiddage i Rimsøhuset. 
Deltagerne skal være medlem af huset og betale for kaffe. Foregår som et åbent 
værksted.
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