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Kai og Peter deltog ikke.

Rasmus og Amalie deltog fra mediegruppen.
Fremlagde nogle forslag til logo til afstemning. 
Foreslog at oprette en musikgruppe på facebook. Der er oprettet en gruppe Ung i Rimsø.

Bordet rundt.
Bodil B - er færdig med nogle af bænkene i den store sal. Kasper og Bodil går sammen om resten af
indretningen i den store sal.
Bodil forfatter invitation til Rimsø Forsamlingshuse til et møde mandag den 8. februar kl. 18.30. 
Jette sørger for boller m.v.
Jette M – vævegruppen kommer stadig to dage om ugen og væver.
Bettina – musikgrupperne er i gang, de er 8 i alt. 
Stephen – Har talt med to ungdomsbands som kunne være interesserede, de skal først lige diskutere
det. 
Forslag til et ”Åbent Hus” arrangement med musik som det gennemgående element. Stephen, Trine,
Amalie, Rasmus og Kasper arbejder på sagen. Dette for at vise hvem vi er udadtil.

Jette S – har talt med banken. Vi kan få hævekort til Rimsøhuset, Jette opbevarer det. Størst 
sandsynlighed for at hun kommer til at bruge det.

Bodil S -  spurgte til butikken, - den forsætter. Bodil har talt med harmonikaklubben i Grenaa som 
meget gerne vil komme at spille torsdag den 11. februar kl. 19.00. Entre er sat til 60,- kr. incl. kaffe 
og kage. Derudover kan der købes øl og vand.
Bodil laver opslag til ophængning/omdeling om de kommende arrangementer den 29. januar og 11. 
februar.

Trine – har fået tilbudt en opretstående billedvæv som skal hentes i Grenaa. Jette hjælper gerne 
med afhentning når vejret er til det.
Orienterede om arrangementet Da kollektiverne kom til Djursland.

Kim – har fået to kort til SuperBrugsen. Skal bruges når vi køber ind, både for points og kredit. 
Ligger i huset.
Da kollektiverne kom til Djurland den 29. januar – kører på skinner.
Sinatra-aften sandsynligvis den 1. april, meldes ud når det ligger helt fast.
Kims firma har sponseret et trommesæt til huset, Kasper har et keyboard og en guitar. Dette vil der 
blive mulighed for at låne til at spille på i det kommende øverum for unge musikere.
Medlemsmøde mandag den 8. februar kl. 19.30. Kim indkalder og Jette sørger for indkøb til et eller 
andet. Vi skal præsentere en palet af muligheder til diskussion på medlemsmødet.

Fremtiden.
Der blev runddelt et budget for udgifterne på huset, 263.550,- kr. Dette kan dog nok let komme i 
nærheden af 300.000,- kr./år. Varmeudgifterne er den største post.

Nogle muligheder for fremtiden: 
Måske der er en mulighed for en forlængelse af den nuværende aftale med kommunen på et halvt 
eller helt år. Dette kommer dog nok meget an på kommunens økonomi.
Trine har mødt Jan Petersen, borgmester. Kommunen er pressede m.h.t. plads til flygtninge, spurgte
hvor mange ledige rum vi har. Måske de overvejer anvendelse af en del af plejehjemmet?



Bed and breakfast, 400,- kr./rum (10 rum) i højsæsonen. Resten af året udlejning til f.eks. montører,
overnatning i forbindelse med fester og kurser. Man må forvente mange henvendelser i forbindelse 
bed and breakfast. Dette vil Bodil B gerne stå for.
Der blev talt om en 50 % procents belægning hvilket skulle kunne dække både driften af hele huset 
samt lønudgift til en halvtidsansat. Delte meninger om dette budget holder.

Weekend udlejninger i forbindelse med arrangenter – f.eks. brylupper m.v.  
Kurser med mulighed for overnatning.
Musikstudie.

Vi har tidligere besluttet at vi ikke lejer ud til fester og vi må heller ikke fremleje, men mangler et 
medlem lokale til f.eks. konfirmation el.a. kan man låne huset mod at alle deltagerne er 
gæstemedlemmer i huset. Det forudsættes også at Rimsø Forsamlinghus ikke er udlejet.


