
Referat medlemsmøde 20.01.2022 i Rimsøhuset.

16 deltagere

Valg af mødeleder. Kis valgt
Valg af referent. Jette valgt.
Dagsorden: godkendt med tilføjelse af punkterne Brandsyn og Elsyn, poolbord, status på 
tag.
Deltagerrunde: Vores stige er væk, Jette har en ekstra som sættes i huset.                
Bønne mangler en stor (20 l) alu-gryde.                                                                      
Der er kommet flere tallerkener i køkkenet.                                                           
Kontingent for 2022 – skal på hjemmeside og facebook med angivelse af kontonr. 
9570 12342969 og mobilepaynr. 15472

1. Opfølgning af arrangementsholdet.                                                     
Udarbejdelsen af en manual for afholdelse af arrangementer er gået i stå p.g.a. 
corona. Arbejet går i gang igen.                                                                         
Gruppen forvalter selv de penge der står på ”kulturkontoen” p.t. 8.299,10 kr.  Skal 
der ske større investeringer, el til forstærkere el.a., så kontaktes bestyrelsen.          
Holdet mødes snarest.                                                                                        
Indkøb til arrangementer skal opbevares i Rimsøhuset.

2. Månedlige medlemsmøder.                                                                              
Foreløbig aftalt til hver 4. torsdag – den ene gang i forbindelse med 
madspildsarrangementet.   

3. Bedre og mere åben kommunikation.                                                                
Nogle føler sig dårligt informeret om f.eks. brandkrav, det er ikke nok med mundtlig
kommunikation, f.eks. skal brandsynsrapporter, el-synsrapporter være tilgængelige 
for alle (hænger nu på tavlen ved lille toilet). Vil man vide mere er her et link til 
Bygningsreglementet BR18 med regler, vejledninger og bilag   
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav                            
Indformation/manual til brug for afholdelse af arrangementer skal være at finde på 
opslagstavlen, så alle kan se hvor mange personer der f.eks. må være til de 
forskellige arrangementer (brand), hvordan der kan dækkes op i salen m.v. Det vil 
f.eks. ikke være tilladt at stille en scene op i gårdhaven da flugtvejene ikke er 
godkendte. Flugtveje skal have en fri bredde på min. 130 cm.

4. Frugthaven:                                                                                                   
Den 26. marts kl. 10.00 kommer Mette og hjælper med beskæring af 
frugttræerne. Sættes på facebook og hjemmeside                                           
Kis vil gerne have dyr i frugthaven, meget ringe tilslutning til forslaget, men Kis vil 
arbejde videre på sagen. 

5. Baren:                                                                                                                
Når der sælges drikkevarer til f.eks. madspild og streamingforedrag, så lægges et 
indtægtsbilag til Susan Bieber med angivelse af hvad der er solgt af drikkevarer og 
andet salg (kaffe el.lign.) OBS for andet mibilepay nummer.

6. Status på taget:                                                                                            
Niels har søgt og fået forhåndstilsagn fra LAG på i alt 435.000,- kr. dette dækker  
50 % af udgiften (prisen dengang) til et nyt tag. Vi skal selv skaffe resten af 
pengene. Niels er i gang med Real Dania og vil også søge Midtdjurs Sparekasses 
Fond samt NRGI Værdipulje.                                                                           
Hvad gør vi hvis vi ikke selv kan skaffe 435.000,- kr.? En mulighed kunne være at 
skifte taget ud lidt af gangen, dette er dog en meget dyr løsning.

7. Poolbord: Flertallet anbefaler at lade poolbordet stå hvor det står eller evt. flytte det
ind i medlemmernes overnatningsrum. Der skal gøres opmærksom på at bordet ved 
arrangementer ikke må flyttes ud på gulvet.

8. Evt. Er der råd til en meget nødvendig plæneklipper? Spørgsmålet går videre til 
bestyrelsen.
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