
Referat  af ide møde den 4 februar 2023 kl. 14

Vi mødtes til en hyggelig snak om at få lidt mere gang i kulturen i Rimsøhuset, og få 
lidt hjælp i B&B afdelingen.

Der kom heldigvis en del til en god snak og mange gode ideer til fremtiden

Der var forslag om at skabe faste traditioner feks. 4 faste fester om året, forår, 
sommer, efterår, og vinter så Rimsøhuset bliver kedt for sine faste fester.

Forslag om musik værksted hvor man kan mødes og spille sammen, der er ønske om 
at en gruppe sætter sig sammen, og kommer med forslag til rum og opstart.

Der er forslag om åbne værksteder, Helle Stubbe kommer med et forslag og vil gerne 
have flere med på ideer

Der er forslag om spilledage, kvindegrupper, mandegrupper

Der er en velfungerende kultur gruppe i huset, den vil gerne have flere medlemmer, 
det er lettere hvis man er flere, så kan der være forskellige, der kører forskellige 
projekter. Der er blanketter man kan skrive sig på, de ligger i gangen ind til salen, 
eller man kan ringe til Bønne på tlf. 50472006
Arrangement gruppen står for at arrengere musikaftner i huset, der er pt. planlagt 4 
aftner i 2023
Fællesspisning hver måned har rigtig stor succe, og der kommer altid rigtig mange, 
Elsemarie og Bønne står for de aftner.

Der er hyg og byg hver lørdag kl. 13, Kis er tovholder på dagen og man er altid 
velkommen, til både hyg og byg, der laves projekter på udearealer og ved 
bygningerne, eller der hygges bare.

Der er forslag om at lave loppemarked eller bytte dage, byttedage hvor man kommer 
med ting man vil give væk, eller bytte til andet.

Der er streaming fra Århus Universitet tirsdag aften kl. 19, Peter Schulz står for 
fremvisningen.

Der er forslag om at lave Oasen om til et rum hvor der kan spilles bordtennis, billiard 
m.m.

 


