
Rimsøhuset
Referat fra generalforsamling den 6. april 2016.

1. Valg af dirigent og referent                                                                                     
Jette Slemming valgt til dirigent.                                                                               
Jette Mouritzen valgt til referent.

2. Årsberetning samt godkendelse heraf.                                                                   
Rimsøhuset er en ramme med et utal af muligheder, huset er det, vi fylder ind i det.     
Lige nu er det musikøverum, værksteder, ateliers.                                                      
Der er kurser, børnedag i efterårsferien, julemarked, der er foredrag, musik og mad.    
Der er åbent flere dage om ugen.                                                                              
Der er kommet nyt liv i mange af de tidligere værelser.                                               
Vi har vist at vi magter både store og små arrangementer.                                          
At vi kan tiltrække et stort publikum.                                                                         
Rimsøhuset er blevet en ramme mange gerne vil bruge.                                              
Huset har fysisk forandret sig - der er bygget om, den store sal er ændret og fremstår 
nu meget spændende.                                                                                              
Nye ideer spirer frem.                                                                                               
Fremtiden afgøres af vores forhandlinger med kommunen og i næste uge er der møde 
med dem. Vi kan ikke komme videre før vi får lov til at tjene penge, men kommunen 
må ikke give skæv erhvervsstøtte. Uden indtjening intet Rimsøhus.                              
Uden en afklaring, ingen fonde der vil støtte os.  (For ikke at spilde folks tid har vi 
ventet med vores interne økonomimøde). Kommunen virker velvillige over for 
Rimsøhuset.                                                                        Vi vil nedsætte 
grupper/udvalg (køkken, udenomsarealer, indretning, vedligehold hus) åbne for alle, 
flest mulige skal med – det er ikke kun for bestyrelsen.                                               
Det vigtigste til sidst: En stor tak til alle jer, der gør et stykke frivilligt arbejde. 
Rimsøhuset er en ramme med et utal af muligheder. Det er jer der griber dem og 
arbejder med, det er jer, der gør huset til det det er. Tak for det.                                 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.                                                                    
Regnskabet viste udgifter for 14.225,47 kr. og indtægter for 28.860,85 kr. d.v.s. et 
overskud på 14.635,38 kr.  Regnskabet er godkendt.                                                  
Budgettet er svært at lægge da vi ikke ved hvordan fremtiden vil forme sig. Der er 
budgetteret ud fra tal fra få måneder i 2015 – udgifter 37.100,- kr. og indtægter 
77.500,- kr. Godkendt.

4. Indkomne forslag.                                                                                                    
Der er ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.                                                                                     
Forslag fra bestyrelsen: Uændret kontingent 200,- kr./år – vedtaget.                           
Medlemmer som har betalt kontingent i 2015 inden den ekstraordinære 
generalforsamling den 18. november 2015, skal betale 200,- kr. i kontingent for 2016.  
Kontingentet betales snarest.                                                                                    
Medlemmer som har betalt efter den ekstraordinære generalforsamling den 18. 
november 2015, skal ikke betale kontingent i 2016.                                                    
Det blev vedtaget at det skal være muligt at tegne et husstandskontingent for 300,- 
kr./år.                                                                                                                     
Næste kontingentopkrævning betales i januar 2017 og gælder for hele året 2017.

6. Valg til bestyrelsen                                                                                                  
På valg er Bodil Schumacher, Peter Danielsen og Bodil Buonaventzen. Bodil 
Schumacher trækker sig da hun har startet eget firma op med stort arbejdspres. 
Bestyrelsen takker for Bodils arbejde og engagement.                                                 
Else Marie Brøndum er valgt til bestyrelsen.                                                                
Peter Danielsen og Bodil Buonaventzen motager genvalg. Er genvalgt.                          



Valg af suppleant.                                                                                                    
Kai Steinsli er på valg, modtager ikke genvalg. Søs 

7. Valg af revisor.                                                                                                         
Susan Seldal er genvalgt til revisor.

8. Eventuelt.                                                                                                                 
Else Marie forslog at vi undersøgte mulighederne for at kunne lave noget for og 
sammen med flygtninge i Rimsøhuset. Dette går bestyrelsen videre med.          
Boligerne (de fritliggende huse), det blev foreslået at vi fandt en mulighed for at 
inddrage dem i foreningen. Dette bliver dog ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, der 
er nok at se til med selve Rimsøhuset. Det kunne måske være en mulighed med 
ældreboliger – ollekolle.                                                                                            
Det blev nævnt at det er boligerne man ser som billede på hjemmesiden – det er det 
dog ikke nu.          

                                        


