
Bestyrelsesmøde 27. juni 2019 kl. 18.30
Til stede: Jytte Faurholt (JF), Jette Mouritzen (JM), Peter Niemann (PN), Kirsten Christensen (KC), 
Peter Danielsen (PD), Dorrit Carlsen (DC), Susan Seldal (SS), Karoline Søgaard (KS), Karen Bredahl 
(KB). 

Afbud: Bodil Buonaventzen (BB)

• Ordstyrer  : PD

• Referent  : KB

• Medlemmernes tid  : KB fremlagde punkter fra medlemsmødet.

• Niels har lavet et lukket forum (medlemmernes.net), hvor medlemmer kan 
debattere. Niels vil gerne have udleveret en mailliste over medlemmer, så 
han kan rundsende invitation til at deltage, samt en detaljeret 
brugervejledning.

Bestyrelsen beslutter, at det sættes på hjemmesiden, at medlemmer som 
ønsker adgang til forum, skal sende deres mailadresse til Niels. Hvis Niels er i 
tvivl, om der melder sig andre end medlemmer, kan listen tjekkes af med SS.

• Der er forslag om, at Rimsøhuset skal være mere natur- og insektvenligt bl.a. 
ved at lade græsset gro. Et skilt kan fortælle vores gæster om projektet.

Bestyrelsen påpeger, at græsset omkring selve huset skal slås af hensyn til 
risikoen for rotter, og at skiltet ikke må koste noget.

• Medlemmerne ønsker, at man på hjemmesiden kan se, hvem i bestyrelsen, 
der har ansvar for hvad, så man ved, hvem man skal henvende sig til med evt.
problemer.

Bestyrelsen svarer, at alle henvendelser skal rettes til forretningsudvalget (JF, 
JM, SS)

• Medlemmer spørger om, hvorfor B&B-priserne på booking.com ikke er rettet,
så Rimsøhuset ikke ser ud til at være blandt de dyreste. 

Bestyrelsens svar: Der bliver arbejdet på sagen.

• Medlemmer spørger om, hvorvidt referater fra B&B-gruppen kommer til 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen arbejder på, at referater fra diverse grupper ligger i separate 
grupper på hjemmesiden.

• Siden sidst  :

JM: Papirarbejdet med kommunen er nu i orden. Revisoren har ikke svaret på 
henvendelser.



JF: Forsikringer kan fås til halv pris, hvis vi er medlem af Danske forsamlingshuse. 
JM undersøger, om det også gælder B&B-afdelingen. Jobcenteret vil evt. sende 
folk ud som skal praktik.

PD: Den 14/9 bliver der et arrangement med Jesper Theis Trio under konceptet 
”Liv i Forsamlingshuset”. Entréen går til ”Liv i Fors.” mens betalingen for mad går 
til Rimsøhuset.

DC tager initiativ til at lave en Husgruppe, som skal tage sig af bl.a. rengøring før 
udlejninger.

• Økonomi  :

De faste månedlige udgifter er 25.000 kr.

Det koster 6.000 kr. at udløse brandalarmen uden grund. Dette er sket to gange. 
JF taler med BB og Danny om, hvem der betaler. JF har lavet et opslag om, 
hvordan man kan afværge en udrykning, hvis man ved et uheld har udløst 
brandalarmen. Dette sættes op mange steder i huset – bl.a. køkken, sale, B&B.

JM laver en liste over udlejninger gennem VisitDjursland. KC foreslår, at det bliver
undersøgt, hvad økonomien er i at lade Jim køre vores booking i modsætning til 
selv at købe et system.

Vi skal have lavet en ny reklamefolder. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at 
deltage i arbejdet. Interesserede kan henvende sig til JF eller JM. Gruppen bør 
kontakte VisitÅrhus, som gerne hjælper os med at blive mere synlige. De vil evt. 
komme hertil og snakke med dem, som skal arbejde med det.

• Forretningsorden for bestyrelsens arbejde  :

Da ikke alle har modtaget de relevante bilag, bliver punktet udsat til næste møde.
Som bilag udsendes: Retningslinjer for bestyrelsens arbejde, De gældende 
vedtægter, Beslutninger om bestyrelsens arbejde samt et eksempel på en 
forretningsorden (fra en anden organisation).

• Retningslinjer for autocampister  :

PN har lavet kuverter, hvori autocampister betaler for ophold på pladsen. 
Samtidig får de en talon, som sættes i vinduet, så det kan ses udefra, at der er 
betalt. PN kontakter Camperkontakt, hvor pladsen vil blive annonceret. Der skal 
fremstilles en trækasse til ubrugte kuverter og hænges en postkasse op til 
kuverter med betaling.

• Retningslinjer for medlemsmøder  .

Retningslinjerne er godkendt.



• Retningslinjer for arbejdsgrupper  : Retningslinjerne er godkendt med enkelte 
ændringer. Se bilag.

• Planlægning af visionsmøde  :

Bestyrelsen spørger medlemmerne, om nogen har forslag til processen/ forløbet/
emner, eller nogen ønsker at deltage i planlægningsgruppen, som består af JF, KS,
KB. 

• Eventuelt  : intet.

Ref. KB


