
Referat medlemsmøde d 24/9 2021 kl 19.00
 
der deltog 8 medlemmer
 
punkter 

1. Høstfest 
2. Have
3. medlems kampagne
4. Bank

Deltagerrunde
Susan: Kan ikke slæbe; men hjælpe til i festgruppen. Tager sig af baren indkøb og regnskab.
Erik: Deltage i forefalden arbejde og festgruppen.
Henrik: Deltager
Elsemarie: Madspild har fået 365 med .
Niels: administrerer hjemmesiden. Den er næsten oppe at stå ;men der mangler mange referater. 
Modtager gerne hvis nogen skulle have dem liggende.
Snakker legater og støtte fra kommunen med Jesper Stubsgård.
LAK kan gå ind med støtte men kun med 50% taget koster 600.000 Kr. vi skal således skaffe 
300.000 Kr. ad anden ve.j Deadline 30 november.
Anders; foreslår blomster langs stierne. Anders Ole og Jens står for projektet. Vi skal have gjort 
noget ved frugthaven. Dejligt at være her.
 
Høstfest.
Yong Flowers
De spiller på døren. Der er minimumspris; men vi forventer der er besøgende nok. Vi mangler et 
system der kan tage mod forudbestilling.
Niels kontakter avisen ,Djurslands radio og Sander til at lave opslag på Rimsøhuset. Grefta tryk til 
plakater.
Susan skriver på FB.
Susan og Erik køber ind.
 
Have
Der er flere forslag i luften; men den konkrete anvendelse af udenomsarealerne foreslås besluttet på 
et havemøde. Dato tid og sted slås op på hjemmeside og FB. 
 
Medlemskampagne.
Som ny spørger Henrik Hvad får man for medlemskabet.?
Praksis er nu, der bliver forhandlet fordele med forretningsudvalget? En enkel og ukompliceret 
arbejdsgang. 
forslag
Der bør være invitation til at blive medlem på indbydelse til arrangementer. Eventuelt en pris for 
medlemmer og en højere for deltagere der ikke er medlem. Madspild gratis for medlemmer og 30 kr
for ikke - medlemmer.
Man kunne måske få flere i huset hvis der blev planlagt for længere tid ad gangen.



Der er overvejelser om medlemskabet har en væsentlig betydning. nogen mener det giver en 
fællesskabsfølelse. Kan den opnås bedre ved fællesaktiviteter?
 
Bank.
Vi har en mulighed for at oprette 5 konti med mobiladgang. Vi har i huset et betalingssystem med 
tutch. De praktisk involverede ønsker en særskilt konto til festgruppen. Medlemsmødet anbefaler 
derfor dette. De bevilligede penge ønskes således indsat på en særskilt konto.
 
Referent Elsemarie Brøndum
 


