
Bestyrelsesmøde 22. august 2019 

  

Deltagere: Jytte Faurholt (JF), Jette Mouritzen (JM), Bodil Buonaventzen (BB), Kirsten Christensen 
(KC), Peter Niemann (PN), Dorrit Carlsen (DC), Susan Seldal (SS), Karen Bredahl (KB)  

Afbud: Peter Danielsen (PD)  

Fremmødte medlemmer: Helle Stubbe Teglbjærg, Ove Borg, Danny Møller  

1. Ordstyrer: JF 
2. Referent: KB  

1. Medlemmernes tid: 
2. Helle fremlagde en opfordring til bestyrelsen om at være mere tydelige, så medlemmerne 

blandt andet ved, hvem der har hvilke ansvarsområder. Helle foreslog, at der blev lavet 
forskellige arrangementer for vores B&B-gæster og tilbød at lave morgenyoga. Helle vil også 
gerne tage andre initiativer for at gøre kommunikationen mellem bestyrelsen og 
medlemmerne lettere. Hun tilbyder bl.a. at hjælpe Tune med hjemmesiden.  

Ove Borg foreslog, at hvis ét medlem skal have udleveret medlemmernes mailadresser, så skal den 
sendes ud til alle medlemmer.  

Danny fremførte, at bookningen i B&B har været optimal i juli med maximal indtjening. Men der er 
ikke penge til højest nødvendige istandsættelser. Danny foreslår derfor, at flere værelser skal 
inddrages i B&B- afdelingen i juli måned, så økonomien kan blive rettet op, og så der kan blive råd til 
istandsættelser, især af tag og vinduer.  

Fra medlemsmødet foreslås det, at udlejninger skal vige for madspildsaftner. 

 På grund at den stadig trængte økonomi, foreslår bestyrelsen at madspildsaftnerne flyttes til en 
hverdagsaften, så risikoen for kollision med udlejninger nedsættes væsentligt 

 Hvis medlemmerne ønsker at fastholde, at madspildsaftner skal foregå om fredagen, må de flyttes, 
hvis der er bookning af salen.  

1. Økonomi: 
2. SS fremlagde den aktuelle økonomiske situation: Der står 68.000 kr. i banken, der er 4.000 kr. i 

kassen, og vi har endnu ikke fået pengene fra VisitDjursland.  

Der er indtjent ca. 300.000 i løbet af sommeren, men der har været mange regninger, så der er endnu 
ikke penge til nødvendige istandsættelser.  

KC foreslår, at bookingsiderne oversættes til tysk og spansk.  

Vi har et tilbud fra en musikgruppe, som gerne vil leje det store musikrum for 1.000 kr. om måneden. 
Medlemmernes musikrum flyttes til det lille musikrum. Vedtaget.  

Et kælderrum er udlejet for 350 kr. om måneden. Der skal stå frysere, så strømmen skal afregnes 
derudover.  

Der har været flere falske alarmer i år. Den sidste alarm skyldtes et hul i taget, hvor det dryppede ned 
i en røgalarm.  

De gæster, der tidligere på sæsonen udløste alarmen ved et uheld, har indvilget i at betale regningen 
for det.  

Regnskabet for 2018 kan ses ved henvendelse til SS. Når SS er færdig med arbejdet med det, kommer 
det op på kontoret.  



  

  

1. Forretningsorden:  

JF og KC udarbejder snarest et forslag til forretningsorden, som rundsendes til bestyrelsen. Diverse 
kommentarer og ændringsforslag udbedes pr. mail, så det færdige forslag kan vedtages på næste 
møde.  

1. Klage fra medlem:  

Klagen er blevet behandlet.  

Klageren vil få et personligt svar.  

Bestyrelsen konkluderer følgende:  

1. Madspildsaftnerne er fremover kun for medlemmer. Hvis ikke-medlemmer ønsker at deltage, 
skal de betale et endags medlemskab til 20 kr. 

2. Der har været en misforståelse omkring, hvor længe lejere har sal /værelser til rådighed. Det 
skal gøres tydeligere, når man booker, hvornår lejemålet ophører. 

3. Bestyrelsen foreslår, at det store køkken kun bruges ved udlejninger, arrangementer og 
madspildsaftner, da rengøringen er et stort arbejde. Det foreslås derfor, at den daglige brug 
(kaffe / te m.m.) henlægges til det lille køkken rundt om hjørnet.  

1. Udlevering af medlemmernes mailadresser: 

1. Bestyrelsen godkender, at Niels får maillisten udleveret, så han kan invitere medlemmer til at 
melde sig til det nye lukkede, digitale forum. KC formulerer et svar til Niels. 

Eventuelt:  

Nyhedsmailen fra Rimsøhuset bør indeholde en mulighed for, at man kan afmelde disse mails.  

Aktuelle bilag til dagsordener til bestyrelsesmøder fremsendes fremover til medlemmer sammen med 
dagsordenen, så man ikke selv skal finde dem på hjemmesiden. 

  

   

Ref. KB 

 


