
Referat af bestyrelsesmøde 13.03.2016.

Kim, Bodil B, Stephen, Bodil S, Bettina, Trine, Peter, Jette og Kasper deltog. 

Hjemmeside:
Amalie og Rasmus var mødt op for at forklare lidt omkring hjemmeside og Facebook.                      
Det er åbenbart nødvendigt med tre el. flere facebooksider for at få det til at fungere sammen med 
hjemmesiden. Facebooksiden Rimsøhuset/Rimsø får et nyt navn – Frøken Rimi.
Facebooksiden Rimsøhuset med et træ som logo forsætter som hidtil.
Alle billeder til hjemmesiden sendes på e-mail til Amalie – risager.amalie@gmail.com . Dette for at
billederne kan ændres til rette format.
Selve hjemmesiden er under opbygning, skal man finde den på Google, kan man søge på 
Rimsohuset, søger man på Rimsøhuset, dukker den først op på side to eller tre. Jo flere der vælger 
”synes godt om”  på Facebook, jo bedre, hjemmesiden vil rykke længere op i køen på Google.
Der er nedsat en arbejdsgruppe for at se på hjemmesiden: Kim, Trine og Jette. Mødes mandag den 
21. marts kl. 15.00 i Rimsøhuset.
Intern kommunikation foregår via e-mail. Det er en god ide at svare på mails, men vi kan ikke 
forvente at der svares på alle mails. Der kommer mange og nogle har ikke interesse for alle. 

Køb af ejendom:
Vi afventer møde med kommunen. Kim, Bettina og Bodil deltager. Kim tager kontakt for at aftale 
tidspunkt. 
Hvordan skaffer vi penge – fonde, folkeaktier, sponsorer, støttefest. 

Økonomi:
Hvad har vi af penge og hvad skal vi bruge dem til?
Enighed om at gemme/bruge pengene til det der er nødvendigt, f.eks. nye pakninger til vandhaner 
(det der hører ind under vores forpligtelser i brugsaftalen). Hvad angår maling af vinduer, venter vi 
lige og ser hvad mødet med kommunen bringer.  Bodil S nævnte muligheden for at få Flügger til at 
sponsere maling.
Vi spørger Jette Slemming om hun kan udarbejde en liste over hvem der betaler hvor meget. Hvad 
folk betaler for ved vi andre måske bedre.  

Regler for lån af huset:
Kun daglige brugere af huset (d.v.s. brugere som betaler 100,- kr./mdr.) kan låne huset til et 
arrangement. Dertil skal der betales et gæste/dagsmedlemskab for ikke medlemmer. 
D.v.s. at f.eks. Qi Gong deltagerne skal betale et beløb for at bruge huset.
Utamanduni har således betalt for deres forrige øvedag i huset.
Dukker der nogen op der gerne vil låne huset, drøfter vi det i bestyrelsen.

Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes onsdag den 6. april kl. 19.30. 
Jette M, Bodil og Peter er på valg til bestyrelsen.
Kaj Steinsli er på valg til suppleant.

Fremtiden:
Kim tager kontakt til kommunen for et møde. Bodil B og Bettina deltager.
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Arbejdsgrupper:
Der nedsættes nogle arbejdsgrupper for forskellige områder – kontakt til kommunen, vedligehold af
bygninger, haven, arrangementer, køkken, hjemmeside mv. Nogle er nedsat, flere kommer til.

Eventuelt:
Der har været røget ”ulovlig tobak” på matriklen, det er ikke tilladt. Kim tager kontakt til de 
aktuelle rygere. Måske vi hen ad vejen skal lave nogle rygeregler. 

Bodil B tager kontakt til arkitektskolen, de kan muligvis bruge Rimsøhuset som et ”projekt”.
Der er lige fyldt 5000 l olie på. Jens Slemming måler oliestanden en gang om måneden. Vi har fået 
en nøgle til låsen på tanken. 

Græsslåningsdag foreslået, alle medbringer deres plæneklipper – dette hvis vi ikke får en anden 
løsning.

Det kunne være godt med en tegning over hvilke rum der er gang i hvad rummene bruges til.


