
Rimsøhuset
Referat af bestyrelsesmøde 20.04.2016.

1. Mødet med kommunen og udarbejdelse af en rapport.                                         
Mødet med kommunaldirektør Jesper gik ret godt. Vi viste ham rundt, og han var 
begejstret for det, han så. Ja han sagde faktisk, at det var meget bedre end han havde 
forventet.                                                                                                               
Vi talte om forskellige fremtidsscenarier, og det var tydeligt, at han i hvert fald ikke vil 
lukke huset. Men det er nu engang byrådet der bestemmer den slags... Han anbefalede
os at lave en rapport til politikkerne, der samtidigt skulle være en slags reklame for os. 
Det hører I mere om onsdag.                                                                                   
Vi talte også om forskellige modeller for den videre drift: Lån, leje, delvis leje og køb. 
Der er en masse jura i det, og vi blev enige om, at mødes om en måned igen.              
For Jesper er det vigtigste, at vi er realistiske med, hvad vi kan. Han er ikke 
interesseret i, at vi for eksempel arbejder henimod et køb, hvis det ikke er realistisk, at 
vi kan klare driften. Så er det en anden model vi skal forsøge.                                     
Jesper var meget velorienteret om problemerne med formand Lise og forsamlingshusets
kritik af os. Vi gav ham en orientering, og fortalte, hvad vi planlægger at gøre - holde 
møde med forsamlingshuset, der dog hele tiden melder afbud...                                   
Bodil sender en ny indbydelse til Rimsø Forsamlingshus, beder dem om at give os nogle
datoer hvor de kan deltage. Flest muligt fra Rimsøhusets bestyrelse må gerne deltage. 
Vi serverer kaffe og kage/boller.                                                                                
Vi udarbejder en rapport med billeder og historier inden næste møde med Jesper. Kim, 
Bodil, Trine og Jette laver rapporten. Bettina kommer med noget materiale fra 
musikergangen.                                                                                                      
Vi vil forsøge om vi kan låne huset på nuværende betingelser frem til maj 2017. I den 
mellemliggende periode indretter vi værelser til brug for kursusudlejning og b&b.          
Derefter lejer vi værelsesafdelingen af kommunen og låner resten af huset. Det er 
muligt at søge sponsorer (møbelforretninger) til møblering af værelser.                        
Der skal frem for alt være gode senge.

2. Etablering af arbejdsudvalg:                                                                                   
Der skal helst være en fra bestyrelsen i hver gruppe. For at skaffe medlemmer nok til 
hver gruppe, sendes der en mail ud til dem vi har mailadresser på med invitation til 
medlemsmøde med efterfølgende mad og musik. Desuden annonceres på Facebook.     
Mødet og fest afholdes 28. maj og starter med møde kl. 15.00. Kommunalpolitikerne 
indviteres til at deltage.                                                                                            
Det bliver en fest kun for medlemmer så der ikke skal søges spiritusbevilling. 
Gæstemedlemskab koster 25, kr. for en dag.                                                              
Udendørsarealer – Jette (Lone og Suss vil gerne ordne drivhus) Vi låner foreløbig 
plæneklipper af Bodil og Ove.                                                                                    
Indendørsarealer – Bodil og Søs                                                                                
PR – Kim og Trine                                                                                                     
Køkken – Else Marie                                                                                                 
Arrangementer – Kim, Bettina og Trine                                                                      
Økonomi – Bodil, Jette M og Jette S

3. Flygtninge:                                                                                                            
Der kommer ingen flygtninge i boligerne.                                                                   
Else Marie skal til møde med Røde Kors onsdag i næste uge (obs. for forsikring).           
Vi har mange arbejdsopgaver som kan løses, folk skal dog føle at de er en del af 
fælleskabet og at det er noget værd at de er med. Arbejdsopgaver fra de forskellige 
arbejdsudvalg meldes til Else Marie.                                                                           



Det kunne være en ide at arrangere kulturelle arrangementer med musik og mad.        
Det er muligt at søge fonde når man arbejder med flygtninger.                                    
Der kommer muligvis en væver til – vi opstiller en væv mere i gangen. 

4. Udflugt til et projekt der ligner vores.                                                                    
Bettina foreslog Bydelshuset Tilst. Hun kontakter Bydelshuset. Har andre nogle forslag 
(ikke for langt væk) så send det til Bettina snarest muligt. 

 
5.  Visioner                                                                                                       

Kulturelt kraftcenter – delvis selvforsyning (køkkenhave, økologisk) genbrug, 
handicapvenligt, et hus for både unge og gamle – plads til alle, et rum for alle – der er 
brug for os – liv på landet – et sted for dem der ikke dyrker idræt – vi skal tænke bredt
– vi kan selv – vi kan lave noget sammen/i fællesskab – kultur på gulvet.                     
Vi skaber noget i fælleskab – på tværs af interesser møder vi mennesker som vi måske 
ikke ellers ville have mødt. Det giver sammenhold, forståelse, interesse og respekt. Et 
plus for samfundet.

6. Eventuelt.                                                                                                                 
Else Marie og Søs bytter eftermiddage. Arrangementsudvalget ser på åbningtiderne.     
Næste bestyrelsesmøde lørdag 21. maj kl. 10.00.                                                       
Rapportmøde søndag den 24. april kl.11.00.                                                               

Telefonliste:
Kim 23290750
Bettina 31397222
Bodil 21768670
Trine 42410768
Kasper 31727613 
Jette 21656641 – 86386419
Else Marie 22836075
Søs 27949208


