
Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde 25. august 2022

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Jette Mouritzen, Jens Amby, Peter Niemann, Niels Mulvad, Kis Nielsen, 

Susan Seldal, Karen Bredahl

Afbud: Henrik Koch

Der var ingen fremmødte medlemmer

1. Ordstyrer:   Jette

2. Referent:   Karen

3. Kort nyt fra bestyrelsens medlemmer:  

Jytte – Stikkontakt i salen er repareret for 5.500 kr. Eltavlen til salen sidder i depotrum i 

Oasen. Nogle stikkontakter i B&B bør også ordnes.

Jens – En liste over folk med nøgler bør udarbejdes snarest.

4. Økonomi:  

Susan fremlagde regnskabet, som det ser ud aktuelt. Der er grund til optimisme. Susan 

foreslår, at vi undersøger muligheden for at få etableret en ladestander til elbiler. Niels går 

videre med sagen.

5. Fremtiden for B&B:  

Jytte laver en arbejdsbeskrivelse. Der er brug for mindst to ansvarlige personer, én der står 

for bookingen og én der har overblikket over rengøring og de øvrige praktiske opgaver. 

Jytte indkalder til et ”så stort som muligt – møde” i B&B.

6. Udskiftning af vandrør:  

Niels har snakket med Mikael fra Ungstrup VVS. Arbejdet kan påbegyndes den 12. 

september uden at skabe væsentlige problemer for overnattende gæster.

7. Udskiftning af tag:  

Der er indhentet to tilbud. Efter grundig diskussion af begge tilbud blev det besluttet at 

indlede realitetsforhandlinger med det ene. Der skal afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling for at der kan optages det nødvendige lån til mellemfinanciering. Danske

Bank har bevilget lånet på betingelse af, at vi fremskaffer en kommunegaranti. Der 

arbejdes på sagen.



8. Referat fra medlemsmødet:  

Jytte fremlagde referatet.

9. Nyt fra kulturafdelingen:  

Der har været en del arrangementer men ikke noget markant overskud. Gruppen har 

planer om at lave andet end musikarrangementer, f.eks. foredrag. Har man en god ide til et

arrangement, kan man henvende sig til Arrangementsgruppen, hvor man kan få hjælp til at

strukturere og gennemføre sin ide.

10. Eventuelt:  

Jytte – Der har været brandtilsyn igen. Der må ikke være møbler på gangene, kun 

billardbordet kan accepteres indtil videre. Der er kommet nogle lænestole – det vides ikke 

hvorfra – men de skal fjernes hurtigst muligt.

Danny har påtaget sig at lave månedlige rapporter til brandvæsenet. Han vil informere 

bestyrelsen om proceduren på næste bestyrelsesmøde.

Jens – Der kommer til at ligge en bog med gennemslag i kommoden ved indgangen. Den er 

beregnet til nye medlemmers data – navn, adresse, mailadresse, telefon, osv. Kopiarket 

gives derefter til Susan Seldal.

Ref. Karen


