
Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 20. august 2020 kl. 18.30 til 
kl. 21

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Jens Slemming, Kis B. Nielsen, Niels 
Mulvad, Jens Amby, Peter Niemann, Jette Mouritzen, Susan Seldal, Karen 
Bredahl

⦁ Valg af ordstyrer: Kis 

⦁ Valg af referent: Karen

⦁ Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19. Der var ingen fremmødte 
medlemmer og intet referat fra medlemsmøde afholdt 13. aug. 
    

⦁ Aftale faste punkter til dagsordenen: 
Dagsordenen til fremtidige bestyrelsesmøder skal se således ud:

⦁ Valg af ordstyrer

⦁ Valg af referent

⦁ Godkendelse af dagsorden

⦁ Medlemmernes tid, referat fra medlemsmøde.

⦁ Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer

⦁ Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.

⦁ osv. Øvrige punkter til dagsordenen. Forslag til punkter skal være 
formanden i hænde senest 15 dage før bestyrelsesmødet.
Sidste punkt er Eventuelt.

⦁ Økonomi (Susan Seldal, regnskab pr. d.d. og budget for resten af 
året):
Vi skal have en del penge tilbage i moms for første halvår, men kan 
forvente, at skattevæsenet modregner dem i skyldig skat. Der skal 
udarbejdes en faktura til VisitÅrhus. Jytte taler med Kirsten fra 
VisitÅrhus.
Da vores indtægter er yderst begrænsede om vinteren, bør budgettet 
ses i relation til en skæringsdato 1. juni. Økonomien ser efter 
omstændighederne godt ud. Susan og Niels undersøger, om vi kan få 
en bedre (og evt. lidt dyrere) løsning med Nets.

⦁ Evaluering af B&B, udlejning fremover, referat fra B&B møde:
Jytte gennemgik referatet, som kan ses i sin helhed andetsteds på 
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hjemmesiden. Jytte og Niels undersøger, hvad det skal koste at få et 
firma til at tage rengøringen af værelserne. Betaling for værelserne er 
et problem, fordi nogle værelser er forudbetalt og andre ikke. Jim har 
lovet, at der skal komme orden på systemet inden nytår.

⦁ Hvordan kan vi tilgodese ”arbejdsholdet” med rabatter, goder eller 
andet i Rimsøhuset: Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at 
bestyrelsen tager stilling fra sag til sag for dem, der yder en større 
indsats.
Punktet sættes på næste medlemsmøde.

8.  Planlægning af et bestyrelsesmøde hvor vi skal diskutere følgende 
punkter:

⦁ Genformulering af 'Projekt Rimsøhus'

⦁ Hvad er 'Rimsøhuset' set gennem et 
nøgternt blik – set uden om 'drømme og 
vedtægts blikket' – dvs. på realitetsplanet?

⦁ Er det det projekt vi ’drømte’ om?

⦁ Foreløbig evaluering af B&B/ status over B&B -
Prognose for denne med hensyn til økonomi 
og arbejdsindsats.

⦁ Hvad kommer der til at ske i efterår og vinter?

⦁ Kommunikation i huset mht. den formelle 
kommunikation.

⦁ Hvorledes understøttes medlemmernes 
engagement?

Der er indkaldt til et Stormøde den 11. september, hvor de nævnte 
punkter skal diskuteres. Kis og Niels laver dagsorden.

⦁ Eventuelt: Intet

Ref. Karen

2


