
Referat af bestyrelsemøde i Rimsøhuset den 21. maj 2016.

Rapport.
Kim, Bettina og Bodil har møde med kommunen mandag den 23. maj med kommunen. Jesper og en 
jurist deltager.
Rapporten skal gerne være færdig. Teksten er færdig, billedserien skal gøres færdig. Jette sørger for det.
Kim får materialet og printer ud.

Det kunne være en ide at få støtte/”tilsagn”, positive tilkendegivelser fra Gjerrild Kro, Vandrehjemmet, 
Magrethehøj m.fl. m.h.t. Rimsøhuset. Det arbejder vi videre med.

Bettina har aftalt med Leif Lahn at han kommer forbi huset den 28. maj. 
Det blev diskuteret om vi skulle tage kontakt til flere politikere, det blev besluttet at vi ikke i denne 
omgang skal blande flere ind i det.

Festen den 28. maj er aflyst nogle af musikerne kunne ikke spille alligevel. 

Bodil kender Flemming Knudsen, tidligere politiker i Århus, nu har han med LAG at gøre.
Hun kontakter ham.

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten har nyligt haft et møde. Er possitivt stemt for Rimsøhuset.

Vi spørger Jette S om vi kan få en medlemsliste. Peter kontakter dem der endnu ikke har betalt 
kontingent (og som var medlemmer sidste år).

Arbejdsgrupper/medlemsmøde.
Det er vigtigt at få arbejdsgrupperne op at stå. De enkelte udvalg/grupper træffer de nødvendige 
afgørelser og det er ikke alle afgørelser der behøver at blive behandlet af bestyrelsen.

18. juni bliver der åbent hus i stedet for den 28. maj. Kim, Bettina og Trine er i arrangementsudvalget. 
Stephen finder ud af hvem der kan spille.

Kasper får kalenderen op at stå på hjemmesiden og sørger for at få ført de forskellige arrangementer 
m.v. ind. Når det står lukket, er huset optaget.

Forsikring.
Diverse uheld i forbindelse med huset og personer, skal dækkes af vore egne forsikringer.
Jette sørger for at købe en ny nøgleboks til gårdhaven, skal have samme kode som den eksisterende 
nøgleboks.

Flygtninge.
Else Marie har haft møde med Flygningecentret i Voldby og er blevet frivillig derovre. Det tager tid inden 
der kan etableres et samarbejde.
Er der nogen vævere der vil hjælpe til i Voldby? – de er ved at få en vævestue op at stå. Jette 
undersøger.
Det er let at søge fonde når vi får et samarbejde i stand.

Forsamlingshus.
Bodil har sendt invitation for ca. 14. dage siden men har ikke fået svar. Hun sender invitation igen, ringer
evt. til formanden.
Trine har mødt formanden som havde indsigelser mod udlånet af huset til konfirmation.
Økonomiudvalg/gruppen finder ud af låneregler for huset. Måske vi får en ide efter mødet med 
kommunen mandag.

Eventuelt.
Bodil S har sendt en skriftlig forespørgsel om en demonstrationsdag på et produkt der hedder Amway. 
Dette er sket efter at hun på Facebook startede med at spørge om vi var interesseret og siden har 
skrevet temmelig negativt. Kim har haft kontakt til hende.
Han tager kontakt til hende igen og siger nej – salgsmøder duer ikke i forhold til brugeraftalen.
Kasper kontakter Amalie for at få koder til Facebook, så vi fremover kan slette disse negative indlæg. 
Er der fremover nogen der har forslag til et arrangement, så skal bestyrelsen kontaktes direkte og ikke 
via Facebook. Dette skrives også på Facebook.

Næste møde.
Onsdag den. 8. juni kl. 19.00.


