
Referat medlemsmøde 18.02.2019.

7 medlemmer mødt.

1. Valg af mødeleder.                                                                                              
Ingen mødeleder valgt da vi var så få.

2. Valg af referent                                                                                                   
Jette valgt

3. Gokendelse af dagsorden                                                                                     
Dagsorden godkendt.

4. Forslag til vedtægsændringer.                                                                              
Karen havde gennemgået vedtægterne og lavet et forslag til omformulering af 
vedtægterne. Ønsket er at vedtægtsændringerne kan behandles på førstkommende 
bestyrelsesmøde og siden være et punkt på dagsordenen til den ordinære 
generalforsamling.                                                                                               
Alle enige om at Karen havde gjort et godt forarbejde og at det ikke er spildt 
arbejde. Vedtægterne trænger til en ”renovering” og at blive tilpasset foreningen.  
Karens forslag er tilgængeligt på hjemmesiden (bemærk venligst, at der i Karens 
skriftlige forslag ikke er anført, hvilke tekst der er fjernet i forhold til gældende 
vedtægter).                                                                                                       
Der var, bortset fra forslagsstiller, enighed at ændringerne til vedtægterne skulle 
gennemarbejdes/diskuteres mere grundigt i et større medlemsfællesskab og 
samarbejdes med evt. andre forslag fra medlemmerne.

5. Forslag til retningslinier for bestyrelsens arbejde.                                        
Forslagene er formuleret på de tidligere afholdte medlemsmøder. Derudover har 
Karen tilføjet nogle nye forslag. Karen blev opfordret til at medbringe forslag til 
næstkommende medlemsmøde. Samarbejdes med evt forslag fra andre 
medlemmer.

6. Forslag til retningslinier for medlemsmøder.                                                     
Nogle af forslagene er formuleret på de tidligere afholdte medlemsmøder Derudover 
har Karen tilføjet nogle nye forslag. Karen blev opfordret til at medbringe forslag til 
næstkommende medlemsmøde. Samarbejdes med evt forslag fra andre 
medlemmer.

  
7. Forslag til retningslinier for arbejdsgrupper.                                                 

Forslagene er formuleret på de tidligere afholdte medlemsmøder. Derudover har 
Karen tilføjet nogle nye forslag.  Karen blev opfordret til at medbringe forslag til 
næstkommende medlemsmøde. Samarbejdes med evt forslag fra andre 
medlemmer.

8. Forslag til retningslinier for medlemmers brug af Rimsøhuset. Forslag fra Karen. 
Karen blev opfordret til at medbringe sit forslag til næstkommende medlemsmøde 
og og evt samarbejdes med andre af medlemmernes. Samarbejdes med evt. forslag
fra andre medlemmer

9. Eventuelt                                                                                                            
For de personer som ikke er på internettet, kunne det være en god ide at sende 
SMS besked om møder m.v.                                                                                 
Der var en generel snak om alle punkterne men ingen beslutninger er taget.
Der var enighed om at det ikke er en enkelt person som forelægger de 
forskellige retningslinier for bestyrelsen. Der er forslag om et møde mellem 
hele bestyrelsen og medlemmerne for at tale om retningslinier.                               
Det blev udtrykt at der kunne have været mere demokrati i forbindelse med 
udfærdigelsen af dagsordener til medlemsmøderne. Den demokratiske proces er 



vigtig for i huset. Karen tilbød at tale med bestyrelsen og virke for det demokratiske
arbejde. Det blev nævnt at bestyrelsen har haft problemer med kommunikationen 
p.g.a. manglende  koder, passwords m.v. Dette har intet på sig. Det kan 
dokumenteres, at bestyrelsen har modtaget alle oplysninger rettidigt.                     
Det blev besluttet at vende punkterne 4-9 på næste medlemsmøde den 21. februar 
2019. 


