
Bestyrelsesmøde 30. marts 2022
Til stede: Jette Mouritzen, Niels Mulvad, Peter Niemann, Jens Amby, Kis Nielsen, Jens Slemming, Susan 

Seldal, Jytte Faurholt Jacobsen, Karen Bredahl. Afbud: Henrik Kock

1. Ordstyrer:   Jette

2. Referent:   Karen

3. Medlemmernes tid  : Der var ingen fremmødte medlemmer.

4. Kort nyt fra bestyrelsens medlemmer  :

Jens A – har indhentet tilbud på nyt træ til højbedene. Det bliver i alt ca. 4.000 kr. Susan kan 

udlåne en god trillebør til at flytte jord med. Der skal indkøbes plastikkæder 

/markeringskæder.

Jette – Streamingforedragene kører godt med mellem 15 og 20 deltagere, men toiletter var 

ikke rene ved foredraget den 28/3, og der stod opvask i køkkenet.

Niels – vil gerne have kommunikation på dagsordenen. Der er oprettet en mailliste på 

hjemmesiden under arrangementsgruppen, hvor alle som har forslag / ideer til 

arrangementer, kan melde sig på. 

5. Økonomi:   Efterskolen ”Helle” mangler at betale for 2022. Vi har ikke fået en endelig 

afgørelse omkring det tilskud, vi fik under Corona’en. Der har været usikkerhed om vi havde 

fået for meget.

6. Renovering af tag:   Der er sendt en ny ansøgning til at dække udgifter udover LAG-midler. 

Der er stadig to huller i taget med spande under. Jens A vil forsøge at lukke det.

7. Referat fra medlemsmødet:  

Vedr. B&B: Samarbejdet med Strandgården kører fuldstændig lige som tidligere aftaler med 

andre virksomheder. Jytte har forespurgt kommunen, om der er behov for et samarbejde 

omkring flygtningesituationen, men der er ikke kommet svar.

8. Opfølgning på køb af traktor  : Jens A har bestilt en traktor hos Traktorlageret. Jens A sørger 

også for at sikre, at låsen til garagen bliver forsikringsgodkendt.

9. Nyt fra Kulturafdelingen:   Der har været afholdt en fest, som gav et mindre underskud. 

Fremover vil baren stå for al udskænkning ved arrangementer i Rimsøhusets regi.

10. Nyt fra B&B:   Gangene er nu ryddet, så de opfylder brandmyndighedernes krav. Peter 

Niemann kan evt. bidrage med malerier, hvis der mangler noget på de bare vægge. Vi har en

del polakker boende for tiden.

11. Planlægning af generalforsamlingen  : Kommentarer til Formandsberetningen sendes til Jytte 

senest 31/3. Jens A vil gerne sponsorere 6 l is, Jette køber frugt, baren holdes åben. Jens S, 

Jens A, Niels, Kis og Karen er på valg. Jens Slemming genopstiller ikke.

12. Eventuelt:  

Der kommet en mail til bestyrelsen om at Sysler og Samvær har fundet et andet sted at 

mødes. Vi tror at opsigelsen bygger på misforståelser. Jytte og Peter tager et møde med 

gruppen.

Der er snak om, at de nye vinduer udsender gasser. Jytte har talt med tømrerfirmaet Rytter. 

De oplyser 

a. At vinduerne blev skiftet ud pga. de kun var 2 lags glas; de nye de satte i var 3 lags.

b. At B45 havde fået tilskud fra bygningspuljen og derfor ikke måtte sælge vinduerne.



c. At de aldrig har hørt om at plastvinduer fra 1980erne skulle udskille giftige dampe.
I artikler på nettet kan man læse, at fremstillingen før i tiden ikke var særlig miljørigtig, 
men man kan ikke finde noget om afgivelse af giftige gasser.

Ref. Karen B


