
Rimsøhuset bestyrelsesmøde 1. September 2021 kl. 17.00 

Fra kl. 17.00 til kl. 17.30 kan medlemmer deltage 
Jytte, Niels, Jens S, Jens A, Kis, Peter, Jette deltog. Desuden Susan (kasserer)

1. Valg af ordstyrer og referent 
Jytte valgt til ordstyrer og Jette til referent.

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

3. Referat fra medlemsmøde.
Skulle ligge på hjemmesiden. Sendes fremover til bestyrelse og alle medlemmer.
Der blev talt om

4. Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
Vandbeholder (til opsamling af regnvand) skal gerne stilles op igen. Skal ikke ske 
ved samme hushjørne som sidst men i stedet ved fløjen med musikrum.
Den nye hjemmeside er etableret, der mangler stadig noget, man er velkommen til
at kontakte Niels med ideer og forslag.
Der er flere der har meldt sig til at modtage nyhedsmailen. Nyhedsmail forsøges 
sent ud ca. med 14 dages mellemrum.
Der er en høstfest på bedding med musikere der spiller på døren.

5. Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året. 
Økonomien ser ganske godt ud.
Der har på nuværende tidspunkt været flere udlejninger end på samme tid sidste 
år. 
Bankbeholdning ca. 246.000,- kr.
Regnskab for 2020 er sendt til skat (for ikke at overskride fristen) – dog uden at 
være godkendt på generalforsamlingen, dette har ikke været muligt p.g.a. 
coronaen.
Månedlige udgifter kommer fremover til at ligge på ca. 22.000,- kr. 

6. Planlægning af generalforsamling den 12. september 2021
Jytte sende beretning til godkendelse rundt til bestyrelsen
Jytte kontakter Vibeke Nilars for at høre om hun vil være ordstyrer.
Jette, Susan og Jytte bager kager.
Vi mødes 45 min. før generalforsamlingen – d.v.s. kl. 13.15. 
 
7. Udlejning af lokaler til undervisning
Jytte og Jette tager et møde med efterskolen (efter generalforsamlingen) – med 
Poul Bang og en af lærerne, for at få en snak om at skolen er i huset 5 dage om 
ugen og ikke 4 dage, længden af dagene (torsdag og fredag til 14.30), 
rengøringen. Vi skal også diskutere prisen for flere timer i huset. Det er vigtigt med
et godt samarbejde, vi er glade for efterskolen.

 
8. Kulturafdelingen, orientering
Skal være en fast del af snakken når vi mødes.
Fællesspisningen har kørt under coronaen – en stor del af tiden som ”tag med 
hjem”
Streamingen med Århus Universitet har også kørt det meste af tiden.
Qi  Gong har også været i gang det meste af tiden.
Sysler og samvær vil gerne starte igen – sandsynligvis til oktober.

9. B&B, orientering om udlejning
Det har været en travl sæson. Jytte, Susan, Helle og Jette har kørt på med god 
hjælp fra forskellige hjælpere. 



Vi har haft rengøringsfirma på, det har fungeret godt, vi havde dog valgt selv at 
gøre rent på alle fællesarealer og det har givet en del arbejde. Vi vil undersøge 
muligheden for en ”fuld” rengøring næste sæson.
Vi vil sløjfe muligheden for at bestille morgenmad på Booking com, måske det kan 
lade sig gøre nu. Folk skal kun kunne bestille morgenmad telefoniske eller på 
stedet. Booking Com får provision af det folk betaler til morgenmad, det kan vi 
spare.
Der indkaldes til B&B møde efter generalforsamlingen.

10. Eventuelt. 
Arrangementskasse/konto -Niels orienterede om forslag m.h.t. nye konti. En 
del diskussion om fordele/ulemper ved en sådan løsning – det vil sandsynligvis 
medføre en del mere arbejde for kassereren, er vi nogen der mener.
Niels arrangerer et videomøde med banken efter generalforsamlingen.
Vinduer – der er hentet 26 stk døre og vinduer. Der står 8 mere klar i Grenaa. 
Jens henter fredag den 10. september med lastbilen. Peter aftaler med Anders at 
han taler med tømreren som tager vinduer ud, om afhentningsdag. Det vil muligvis
komme til at koste 25.000 -30.000,- kr.
Generalforsamlingen bestemmer hvad overskuddet skal bruges til.
Jens, Lars og Danny vil gerne skifte vinduer ud. Jens er tovholder.
Havearbejde – Anders har holdt haven ved lige her i sommer med hjælp fra Ole. 
Han opmagasinerer sine redskaber i kælderen af sikkerhedshensyn.
Græsset i frugthaven slåes en gang her inden så længe, der er mange rodskud i 
græsplænen fra frugttræerne. Vi spørger Elsemarie om hun kan lave en aftale med
Mette, som før har hjulpet os med beskæring af træerne. 
Kis vil gerne have geder gående i frugthaven, en del diskussion om emnet. Kis 
kommer med en gennemarbejdet plan for hvordan det kan lade sig gøre.
Koder til ny mail-boks sendes til bestyrelsen.

 


