
Bestyrelsesmøde 18. maj 2022
Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Jette Mouritzen, Niels Mulvad, Jens Amby, Henrik Kock, Susan Seldal, Kis 

Nielsen, Karen Bredahl

Afbud: Peter Niemann, Lars Holm (langtidssygemeldt)

Kis træder ind i bestyrelsen under Lars’ sygdom. 

1. Valg af ordstyrer  : Jytte valgt.

2. Valg af referent  : Karen valgt.

3. Økonomi  :

Ved generalforsamlingen var der ca. 200.000 kr. i overskud. De blev øremærket til 

udskiftning af tag, men må nu også bruges til fornyelse af vandrør. Derfor skal der holdes en 

ekstraordinær generalforsamling.

4. Vandrørene  :

Det overslag vi har fået, er på 195.000 kr. plus moms, men det forudsætter, at vi selv har 

fjernet isoleringen og blotlagt rørene. Jytte spørger hos Reno-Djurs, hvad det koster at få 

dem til at støvsuge isoleringen op fra kasserne. Når rørene er skiftet, skal der isoleres igen. 

Denne udgift kommer oveni. 

5. Taget  :

Vi bliver nødt til at skifte alle rørene, inden vi skifter taget, men der er en deadline til 31/12 

på LAG-tilskuddet til taget. Kis og Niels forhandler med smed og tømrer om, hvordan deres 

arbejde kan koordineres, så det tager så kort tid som muligt. Arbejdet kan måske også 

koordineres med udlejningskalenderen, så noget af det kan udføres i løbet af sommeren. 

6. Ekstraordinær generalforsamling  :

Torsdag den 2. juni kl. 18.30

Der skal besluttes:

a. at rørene skal prioriteres foran eller sammen med taget.

b. at bestyrelsen bemyndiges til at optage lån om nødvendigt til det forestående arbejde 

med udskiftning af rør og tag.

7. Efterskolen Helles leje af Oasen  :

Bestyrelsen godkender – efter indstilling fra medlemsmødet, at der laves etårige aftaler med

efterskolen.

8. Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmer  :

Jytte: Der skal søges en permanent spiritusbevilling. Susan tager sig af det.

Jens: Der skal gøres noget ved loftstrappen i B&B-køkkenet. Den falder ned, hvis man åbner 

lemmen.

Havetraktoren er kommet. Den må kun benyttes af Jens, Ole og Anders, og kun på 

Rimsøhusets græsplæner.

9. Eventuelt  :

Der er sat et jernrør i græsplænen, hvor Parkeringsskiltet kan anbringes, når det skal i brug.

Ref. Karen


