
Bestyrelsesmøde den 12. december 2019 
 
Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Jette Mouritzen, Peter Niemann, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen, Susan Seldal, 
Karen Bredahl 

Afbud:  Kirsten Kristensen og Peter Danielsen 

 

1. Valg af ordstyrer: Jette  

2. Valg af referent: Karen  

3. Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19. 

Der var ingen fremmødte medlemmer. Karen fremlagde ønske fra Susan Bieber og Elsemarie 
Brøndum om, at overskuddet fra kontantsalget i baren samt indbetalinger fra madspild går i en 
separat kasse, som kan bruges til arrangementer. Det besluttes, at Susan Seldal fører en separat 
konto på bar og madspild. Overskuddet fra denne konto må Susan og Elsemarie (eller andre) bruge 
til arrangementer. Alle transaktioner på denne konto skal godkendes af forretningsudvalget. 

4. Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Jytte: Der er behov for oprydning i legerummet. Dorrit Carlsen tager sig af oprydning. 

Jette: Brandalarmeringen kan ikke ændres, men måske kan vi få en længere forsinkelse på, så der er 
tid til at afværge en udrykning. 

Der mangler både tagplader og rygningsplader. Isoleringen skal genetableres efter vandskade og el-
arbejde. Jette er tovholder. 

5. Økonomi. 

Susan Seldal redegjorde for den aktuelle økonomiske situation. Økonomien er blevet bedre. 
Medlemskab af Radio Djursland droppes. VisitDjursland vil have 2500 kr. + moms for at lave reklame 
for os. Jytte kontakter dem for at høre, hvad det betyder for os, hvis vi ikke betaler. Danny og Bodil 
ønsker ikke at fortsætte med at styre bookingen. Jette Mouritzen tilbyder at overtage. Punktet 
sættes på næste medlemsmøde til orientering og næste bestyrelsesmøde til beslutning. 

6. Drøfte pris på medlemmers brug af åbne værksteder. 

Brug af åbne værksteder koster 20 kr. pr gang inkl. en kop kaffe. 

Åbne arrangementer koster 30 kr. pr deltager. Derudover kan vi tilbyde salg af kaffe samt salg fra 
baren. Madspildsaftenerne sættes også til 30 kr. 

7. Drøfte udlejningskontrakt, se forslag, bilag 1. 

Kontrakten blev godkendt med følgende ændringer: der skal betales for knust service, diverse 
ødelæggelser samt udløsning af brandalarmen. Den sidste parentes slettes. 

8. Drøfte udlejning generelt. 

Huset kan ikke levere forplejning til private arrangementer, men vi kan henvise til en kok / kogekone. 
Private arrangementers indkøb kan ikke køre over Rimsøhusets købekort. 

Udvidelse af antallet af værelser til B&B: B&B-gruppen tager dette på deres næste møde og 
kommer med en indstilling til næste bestyrelsesmøde. 

9. Eventuelt. 

Beslutning om træet i gårdhaven tages på næste møde. 

Der er forslag om, at man skal kunne melde sig ind via hjemmesiden. 

 

Ref. Karen Bredahl 


