
Tovholder- og  medlemsmøde i Rimsøhuset den 15. nov. 2018

Programmet for mødet er at få bemandet alle arbejdsgrupper, og håbet er, at flere 
medlemmer forhåbentlig vil melde sig som frivillige.

Samtidig er det målet, at vi vælger tovholdere til de forskellige arbejdsgrupper. Dette 
med henblik på, at forenkle og smidiggøre kommunikationen mellem medlemmer og 
bestyrelse samt medlemmerne imellem.

Slaget ledes af Peter Danielsen.

Se i den nye organisations struktur herunder, hvilke arbejdsgrupper, der er tale om.

NB! Det drejer sig om grupperne under forretningsudvalget, som bemandes af 
bestyrelsesmedlemmer.

Referat:

Else Marie vælges som ordstyrer.

Peter Danielsen orienterer om bestyrelsens arbejde, Peter beklager at der har været lidt 
rod med at få sendt dagsorden og referater ud til medlemmerne til tiden, Peter oplyser 
at reglerne for bestyrelsen er nær læst og der vil blive strammet op.

Der er en drøftelse af strukturen som bestyrelsen for Rimsøhusets har sendt ud.

Peter oplyser at forretningsudvalget består af 2 bestyrelsesmedlemmer der har 
kompetence til at tage beslutninger på bestyrelsens vegne, der er i bestyrelsen aftalt 
hvilken kompetencer forretningsudvalget har.



Den fremsendte struktur, som bestyrelsen har sendt ud forud for mødt, blev drøftet.

Der var en del usikker hed for om hovedgrupperne under forretningsudvalget skulle 
være bestyrelsesmedlemmer, der var forslag om, hvis det ikke skal være bestyrtelses, at 
tovholderen kan vælges, når man mødes i de enkelte grupper. Tovholderne er 
koordinator og kontaktperson for de forskellige interessegrupper og behøver ikke at 
være medlem af bestyrelsen.)

Det besluttes at der vælges tovholder for de enkelte undergrupper.

1.
2. køkken, Else Marie
3.
4. a. Susan (Biber) tovholder for undergruppe ved arrangementer, (vin, øl, osv.)
5. a. Sy værksted, Søs
6. Sundhedsværkstedet, Helle

Det opfordres til at medlemmer kan komme med forslag til strukturen indtil næste 
generalforsamling, forslag sendes til Kirsten Christensen.

Referent, Jytte Faurholt Jacobsen

Send en mail til: nyhusvej@gmail.com hvis du ønsker at være tovholder for en gruppe 
eller medlem, der er også en gruppe jeg ikke har fået med.

Blev ikke drøftet på mødet, men er med som orientering:
På opslagstavlen i Rimsøhuset er der opslag med de forskellige grupper der fungerer i 
huset, og hvem der er med i grupperne:
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