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Bestyrelsesmøde 3. oktober 2019

 

 

 

Til stede: Jytte Faurholt, Jette Mouritzen, Bodil Buonaventzen, 
Dorrit Carlsen (Søs), Susan Seldal, Karen Bredahl.

 

Afbud: Kirsten Christensen, Peter Danielsen, Peter Niemann.

 

Fremmødte medlemmer: Kis

 

    Ordstyrer: Jytte
    Referent: Karen
    Medlemmernes tid:

 

Kis fremfører:

 

    At Niels stadig ikke har modtaget maillisten. Susan S. svarer, at
hun har forsøgt men har haft en forkert mailadresse på 

Niels. Nu har hun fået den rigtige og sender i morgen.
    Der bør være vinterpriser på B&B. Bestyrelsen vil give en 
vinterrabat.

 

 

 

    Kort nyt:

 

Bodil:
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    Samvær og Sysler mødes fremover om søndagen, første gang 6/10 kl.
14. Deltagerne skal være medlem og betale for kaffen. 

Der har hidtil været betalt 20 kr. pr. gang for deltagelse. På næste 
bestyrelsesmøde skal bestyrelsen tage stilling til, om 

det gælder generelt, at alle medlemmer skal betale 20 kr. pr gang for
at benytte åbne værksteder. Dette bør drøftes på næste 

medlemsmøde
    Bedene og træet i gårdhaven foreslås fjernet. Bestyrelsen er ikke
enig i denne sag. Punktet sættes på dagsordenen til 

næste medlemsmøde.
    Skabene i omklædningsrummet kan sælges til Efterskolen Helle for 
200 kr. pr sektion. Vedtaget.

 

Jette: Problemer med opvarmningen stammer fra en defekt blandeventil.
Der undersøges nu priser på en ny.

 

Jytte: Der skal indsendes selvangivelse for 2017 senest 14. okt. 
2019. Jytte, Susan og Jette sørger for dette. Erhvervsdelen 

af Rimsøhuset er skattepligtig. Der skal betales en bod på 5.000 kr. 
pga. for sen indberetning.

 

    Økonomi:

 

Vi mangler stadig afregning fra VisitDjursland og Booking.com. Bodil 
tjekker op på fakturaen til VisitDjursland og genåbningen 

af booking.com inkl. annonceringen af en vinterrabat. Prisen på 
Booking.com er stadig højere end på vores egen bookingside. 

Jim skal sørge for at rette priserne. Bankbeholdning ca. 22.000 kr. 
Kassebeholdning ca. 6.000 kr. Faste udgifter resten af 

året 16.500 kr. + Best Green ca. 24.000 kr. Resultatopgørelse for 
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perioden 1/1 – 3/10 2019 lægges på medlemsforum.

 

 

 

    Forretningsorden:

 

Det fremsendte forslag blev behandlet og vedtaget med enkelte 
rettelser. Den vedtagne forretningsorden lægges på hjemmesiden.

 

 

 

    Priser på udlejning af lokaler/ værksteder og priser på brug af 
åbne værksteder:

 

Lokaler i standardstørrelse i stueetagen koster 750 kr. pr måned i 
leje.

 

Betaling for brug af åbne værksteder – 20 kr. pr gang – er hidtil 
blevet praktiseret på nogle værksteder, men ikke alle. Dette 

bør drøftes grundigt på næste medlemsmøde og næste bestyrelsesmøde.
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