
Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde 27. april 2022

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Lars Holm, Jette Mouritzen, Niels Mulvad, Peter Niemann, Jens Amby, 

Henrik Kock, Susan Seldal, Kis Nielsen, Karen Bredahl

1. Valg af ordstyrer  : Jytte

2. Valg af referent  : Karen

3. Konstituering af bestyrelsen  : 

Formand – Jytte, næstformand – Jette, kasserer – Susan, revisor – Jens Slemming.

4. Kommunikation  : 

Intern kommunikation i bestyrelsen blev drøftet. 

Kommunikation ud af huset samt diskussion af værdier og visioner henlægges til et særligt 

møde for alle medlemmer. Efterfølgende behandler bestyrelsen udfaldet af mødet.

5. Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmer  :

Jens: Traktoren er ikke kommet endnu, men der er kommet en faktura, som Susan her 

betalt.

Lars: Skuret, hvor traktoren skal stå, bliver sikret inden førstkommende weekend, så 

forsikringen dækker.

Træ til bedene i gårdhaven er klar til montering efter 1. maj.

Der er murbier i det sydøstlige hjørne af huset.

Peter: Der bør ikke under nogen omstændigheder komme hunde i køkkenet eller til 

fællesspisning. Det samme gælder større møder og arrangementer. Bestyrelsen er enig. 

Beslutningen indføres i foreningshåndbogen.

6. Økonomi  : 

Morgenmadspriserne i B&B bør stige til næste år. Elpriserne stiger hastigt. Danny har 

tilbudt at søge om tilskud til udskiftning af gamle, uøkonomiske hvidevarer. Det gøres 

senere på sommeren. Generelt ser økonomien fornuftig ud 

7. Vinduer og tag  :

Vi kan alligevel ikke bruge de indkøbte vinduer. Jytte sætter dem til salg på Facebook.

Niels har bedt de to virksomheder, der har givet tilbud på nyt tag, om at opdatere 

materialepriserne. Vores LAG-kontaktperson er langtidssygemeldt.



8. Referat fra medlemsmødet  :

Kis gennemgik referatet.

9. Nyt fra kulturafdelingen  :

Ovnen i køkkenet virker ikke ordentligt. Niels aftaler med Elsemarie og Bønne om at få den 

repareret

Til 1. Maj-festen er der inviteret politikere til at tale. Havneband spiller. Der har været 

omtale af arrangementet i lokalavisen.

10. Nyt fra B&B  :

Der har været en større vandskade over værelse 6. Et vandrør er revnet. Isoleringen skal 

fjernes over de våde spær. 

Arbejdsteam: Lars, Kis, Jytte, Jette, Jens m.fl. mødes torsdag kl. 9. Jens tilbyder at skaffe ny 

isolering. Der skal indhentes to tilbud på renovation af hele hovedstrengen. Derefter 

holdes et bestyrelsesmøde og evt. en ekstraordinær generalforsamling, da det kommer til 

at betyde en væsentlig forsinkelse af udskiftning af tag. Det skal også undersøges, hvad det 

vil koste at få en vandskadeforsikring inkl. skjulte rør.

Jytte og Jette holder møde med polakkerne i vær 10, 11 og 12 i dag om en kontrakt, da 

Strandgården har trukket sig som udlejere for polakkerne.

11. Planlægning af bestyrelsesmøder  :

Dato for bestyrelsesmøder Tid Dato for dagsorden

Onsdag den 8. juni kl. 17.30 – 19.30 onsdag den 25. maj

Torsdag den 25 august kl. 17.30 – 19.30 torsdag den 11. august

Onsdag den 16. november kl. 17.30 – 19.30 onsdag den 2. november

Onsdag den 18, januar kl. 17.30 – 19.30 onsdag den 4. januar

Torsdag den 16. marts kl. 17.30 – 19.30 torsdag den 9. marts

Generalforsamling:

Søndag den 16. april kl. 14 – 16 lørdag den 1. april 

12. Eventuelt  : 

Intet.

Ref. Karen


