
Referat medlemsmøde 15. november 2021.
13 medlemmer deltog

1. Dagsorden:
2. Valg af mødeleder.                                                                      

Elsemarie valgt
3. Valg af referent.                                                                                   

Jette valgt
4. Godkendelse af dagsorden.                                                             

Godkendt med tilføjelse af pkt. 15.
5. Deltagerrunde.                                                                                  

En kort runde, Hyg og Byg er kommet i gang.
6. Afholdelse af medlemsmøder, hvor mange og hvornår.                

Besluttet at vi forsøger med afholdelse af medlemsmøde en gang om 
måneden. Hvert andet møde afholdes som vanligt en uge før 
bestyrelsesmødet. Næste medlemsmøde fastlægges datoer for møder. 
Hvert andet medlemsmøde afholdes lørdag.

7. Kalendere – arrangementskalender, reservationskalender, kalender på 
opslagstavlen.                                                                                   
Der er to kalendere på hjemmesiden, den ene med beskrivelse af 
arrangementerne og den anden findes som et link til 
reservationskalenderen. Hvis man vil anvende et lokale til et 
arrangement, kontaktes Jette (93879302) Jytte (20707115)              
Niels (30 82 81 05) som så reserverer lokalet. Jette forsøger at fortsætte 
med at føre alle arrangementer ind i papirkalenderen. Jytte, Niels og Jette
fører alle arrangementer ind i BnB bookingkalenderen.

8. Skal vi lave det lille børneværelse om til et tv-rum?                               
Vedtaget at det lille børneværelse laves om til et tv-rum. Himmelsengen 
er Bodils som hun gerne vil have igen. Jesper undersøger hos politiet 
hvordan det er med mærkning. 

9. Aktiviteter i fælleslokaler.                                                                    
Vi har flere fælleslokaler som bruges til f.eks. Hyg og Byg, Sysler eller 
måske en snak i den store sal. Det er et problem at der ikke vaskes op 
hvis der har været lavet kaffe, spist kage/frokost. Fremover skal der 
vaskes op, tørres borde af og fejes gulv hver gang. Er der ikke 4 bakker 
til opvaskemaskinen vaskes op i hånden. 

10. Prisforskelle medlemmer/ikke medlemmer.                                  
Vedtaget at der ikke køres med prisforskelle fremover. Medlemsliste kan 
ikke udleveres til brug for tjek om folk er medlemmer eller ej.   Ethvert 
medlem kan lave et arrangement og vælge selv at stå for det. Går 
overskuddet ikke til huset, skal der betales leje af lokalet.

11. Frugthaven.                                                                                       
Venter til næste møde.

12. Praktisk afholdelse af fælles arrangementer.                                   
Bønne og Jesper arbejder på at lave en ”opskrift” på hvad der skal til for 
at lave et arrangement (hvor er der strøm, duge, flere stole m.v.) så 
enhver kan lave et arrangement. Det er planen at der udpeges nogle 
kompetencepersoner som kan kontaktes hvis man har brug for svar/hælp
til noget.                                                                                             



Der laves en liste hvor man kan skrive sig på hvis man har lyst til at 
hælpe til med et eller andet.

13. Rengøring efter fælles arrangementer.                                                 
De der har lavet et arrangement, sørger selv for at det er gjort helt rent 
efter arrangementet så huset står klart til næste morgen/mandag morgen
eller udlejning.                                                                                     
Der er fællesspisning med musik den 25. november. Bente og Helle vil 
gerne stå for rengøringen.                                                                     
Huset er lejet ud til en 75 års fødselsdag den 4. november. Der skal være
rent fredag aften hvor der dækkes borde.                                               
Elsemarie skifter håndklæder på toiletter ved hver fællesspisning. Der er 
ønske om at begynde med papirhåndklæder til arrangementer. Disse skal 
fjernes igen fra papirholderne efter hvert arrangement for at undgå at de 
havner i toiletterne.

14. Grupper.                                                                                         
Helle vil gerne lave en opdatering af grupper til hjemmesiden. Taler 
videre om det på næste møde.

15. Billeder på hjemmesiden.                                                                
Niels vil gerne have nye billeder til hjemmesiden.                                    
Telefonnummeret 03 97 93 02 skal stå på hjemmesiden.                         
Vi vil arbejde på en pjece om huset.

16. Køleskab til øl/vand i salen.                                                                   
Elsemarie har et køleskab på hånden, sender billeder til Susan B.


