
Rimsøhuset Bestyrelsesmøde onsdag den 8. december 2021 

Til stede: 

Jytte Faurholt Jakobsen, Susan Seldal, Henrik Koch, Jette Mouritzen, Niels Mulvad, Peter Niemann, Kis 

Nielsen, Jens Slemming, Jens Amby, Karen Bredahl

1. Valg af ordstyrer: Jytte

2. Valg af referent: Karen

3. Medlemmer fra kl. 17.00 til kl. 17.30: 

Der var ingen fremmødte medlemmer. Medlemsmødet har diskuteret, om der skal gøres forskel 

på medlemmer og ikke-medlemmer ved arrangementer. Foreløbig gøres der ikke forskel. Punktet 

sættes på næste bestyrelsesmøde. Det er også blevet diskuteret, om der skal være et tv-rum. Der 

kommer nye brandregler til næste år; så skal der nok ommøbleres en del. Det behandles nærmere,

når det bliver aktuelt. Der er fremsat ønske om at afholde medlemsmøder på lørdage hver anden 

måned. Hvis salen er lejet ud, afholdes medlemsmødet et andet sted.

4.  Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne:

Jytte: Der har været brandtilsyn. Bogreolerne på B&B-gangen skal fjernes fra gangarealet. Der er et

problem med rotter i området. Best Green kommer på mandag. Norddjursguiden tilbyder 

optagelse i deres brochure for 1100 kr. om året. Vedtaget.

Jette: Opfordring til at huske at vaske op/ gøre rent i køkkenet efter arrangementer.

Niels: Det skal tjekkes, om automatikken til overgangen fra varmepumpe til oliefyr fungerer. 

Fondsansøgning til LAG er færdiggjort. Der bliver ikke spurgt til, hvor mange medlemmer vi har.

Kis: Vil gerne have drøftet kommunikationen.

5. Økonomi Susan Seldal: 

Økonomien ser rimeligt god ud. Der har været en falsk brandalarm, som Utamaduni betaler. Jytte 

undersøger, om vores brandforsikring dækker falske brandalarmer.



6. Snak om den nye bankstruktur, og vedtagelse af hvem der skal have adgang til hvilke konti: 

Susan Seldal kan give adgang til at kigge til arrangører af events. Der kan være 3 administratorer 

og mange brugere af de forskellige konti. Arrangementsgruppen skal drøfte, hvem der skal have 

kigge-adgang til mobilkontoen og kulturkontoen, og hvem der skal have adgang til at hæve. Der 

udstedes ét hævekort til kulturkontoen og ét til B&B-kontoen.

7. Kontakt oplysninger på Rimsøhusets hjemmeside:

Jytte vil gerne have Rimsøhusets telefonnummer på hjemmesiden under Kontakt. Hvis nogle 

bestyrelsesmedlemmer ønsker at få deres telefonnummer på hjemmesiden, kommer det på under

Siddende bestyrelse.

8. Nyt fra kultur:

Der er planer om at afholde en fest den 18. dec. Vi må afvente, om det er muligt under de 

gældende coronarestriktioner.

9. Nyt fra B&B:

Vi afventer at Jytte får lavet et referat fra seneste møde.

10. Eventuelt:

Peter kan skaffe stole. Han medbringer en til næste møde, så vi kan vurdere om de er bedre end 

det vi har. 

Voldby plejehjem er til salg. Der er udbredt enighed om, at det ikke vil blive en alvorlig konkurrent 

til Rimsøhuset.

Ref: Karen


