
Bestyrelsesmøde den 3. december 2020 

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

 

Medlemmernes tid: Der var ingen fremmødte medlemmer. 

 

1. Valg af ordstyrer: Jytte 

2. Valg af referent: Karen 

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt. 

4.  Referat fra medlemsmøde: Der har ikke været afholdt medlemsmøde 

5. Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer: 

Jytte: Brandalarmen har været udløst to gange. Den ene gang blev en udrykning 
afværget af Jette. Der er 3 minutters forsinkelse, når det er røgalarmerne i 
køkkenerne, der bliver udløst. Der er forslag om, at der også skal installeres 
almindelige røgalarmer i B&B-køkkenerne, så gæsterne får en advarsel om at 
tænde emhætten. 

Der har været to foredrag, som blev streamet fra Århus universitet. Det har 
tiltrukket folk, som ellers ikke kommer i huset. 

Der er en vandskade på vær. 6 og lidt fugt på vær. 12. Vi bør overveje at skifte 
vandrørene i hele huset. Jytte og Jette kontakter et par firmaer for at få et 
prisoverslag. 

Kis: Efterskolen ”Helle” har endnu ikke brugt Oasen, men accepterer, at rummet 
bruges af andre. Poul Bang giver besked, når/ hvis de skal bruge det. De to 
motionscykler må gerne stå i rummet. 

Niels: Bookingsystemet bliver forenklet over julen. Der skal lægges billeder ind 
af hvert værelse. Niels, Jytte og Jette sørger for det. Booking.com har nedlagt 
den danske supportafdeling, den engelske supportafdeling er svær at 
samarbejde med. 

 

6. Økonomi: Økonomien ser godt ud. Næsten alle værelser er lejet ud for tiden. 
Jytte køber to nye køleskabe til B&B. 

 

7. Drøftelse af buget for rengøring i B&B: Jette gennemgik det rundsendte forslag, 
som blev godkendt. Værelsesprisen reguleres pr. 1. januar. Den professionelle 
rengøring sættes i værk til højsæsonen 2021. 

8. Evt. 

Kis: Hvis nuværende hjemmesideredaktøren gerne vil afløses, må bestyrelsen 
overveje en alternativ løsning. Der sker for lidt på hjemmesiden. Bestyrelsen går 
i tænkeboks på spørgsmålet, som tages op til næste bestyrelsesmøde. 

Det er de folk, som står for et arrangement, der er ansvarlige for, at de aktuelle 
corona-begrænsninger overholdes. 

Karen: Beslutningshåndbogen har ligget stille. Karen udarbejder et oplæg til 
næste møde.  

Ref. Karen 


