
Medlemsmøde 20. juni 2019 kl. 19
Fremmødte: 12 medlemmer

 Valg af mødeleder: Birgit valgt

 Valg af referent: Jette M og Karen B referer

 Godkendelse af dagsorden: 

Niels´s ønske, om at 2-minutters runden handler om medlemmernes visioner for Rimsøhuset, 
har ingen sammenhæng med det faktum, at bestyrelsen arbejder med at planlægge et 
visionsmøde.

Niels’s punkt om præsentation af det nye digitale forum er desværre ikke kommet med. Det 
behandles efter 2-minutters runden. De øvrige punkter behandles bagefter.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

 2-minutters runde:

Flere giver udtryk for, at fællesskabsfølelsen er dalende. Der er forslag om uformelle 
hyggemøder og faste arbejdsdage. En husgruppe/ aktivitetsgruppe kunne arrangere dette 
samt strukturere rengøring især før udlejninger til private arrangementer. Der skal gerne 
skabes kontakt til lokalsamfundet og de unge. 

Elisabeth tilbyder at møde op til rengøring f. eks. en gang om måneden.

Jens og Kis vil gerne ringes efter, hvis der er behov for mere hjælp.

Shira tilbyder at overtage køkkenet og lave faste hold omkring de forskellige arrangementer. 
Hun vil også gerne lave et kulturarrangement næste år på Grønlands nationaldag den 21. juni. 
Elsemarie ønsker ikke at afgive madspildsaftenerne.

 Præsentation af det nye digitale forum: Niels har lavet et lukket kommunikationsforum, kun 
for medlemmer. En af intentionerne er at medlemmerne og  grupperne i huset har en platform
hvor man kan kommunikere og alle kan læse med. Niels vil gerne have udleveret en mailliste, 
så han kan rundsende en invitation med adgangsinformationer til alle medlemmer. 
Medlemmerne opfordrer bestyrelsen til at udlevere medlemslisten med mailadresser. Han vil 
også lave en detaljeret brugervejledning. Man kontakter Niels, hvis man vil oprette en 
interessegruppe, man må gerne melde sig som "tovholder" (moderator) for en gruppe.

 Punkterne a. og c. er udsat fra sidste bestyrelsesmøde. Til punkt b. laver Peter Niemann et 
oplæg til bestyrelsesmødet. Medlemmerne har ingen kommentarer.



 Informationer fra diverse grupper:

Drivhusgruppen: Der forventes en pæn tomathøst. Gruppen foreslår, at vi laver nogle 
blandede bakker til salg, for eks. i en bod uden for B&B. Forslaget godkendes, og der kunne 
evt. udvides med salg af andre afgrøder som moreller, blommer eller æbler. Hvis medlemmer 
ønsker at sælge egne produkter fra boden, erlægges 20% af salget til Rimsøhuset.

Madspildsgruppen: Elsemarie organiserer fortsat madspildsaftnerne den sidste fredag i hver 
måned.  En af madspildskokkene har fået at vide at bestyrelsen har bestemt at BnB gæster kan
spise med, men det er ikke en beslutning bestyrelsen har truffet. Øvrige udlejninger skal vige 
for madspildsaftenerne. Fællesskabet er i sidste ende det der bærer engagementet og 
forretningen i huset. Alle aftaler om deltagelse skal ske med Elsemarie.  Alle deltagere skal 
tilmelde sig enten på facebook eller ved sms til Elsemarie. Der må meget gerne komme 
hjælpere i køkkenet.

Køkkenkompostgruppen: Husk at fylde spåner i bunden af spanden, når den er blevet tømt. 
Alle må gerne tømme kompostspandene, Kis og Birgit er ansvarlige.

 Arbejdsdage: Det vedtages, at der er fast arbejdsdag den sidste fredag i hver måned fra kl. 14 
til 18. Så kan dagen afsluttes med hyggeligt samvær ved madspildsaftenen. Første arbejdsdag 
fredag den 28. juni kl. 14.00. Desuden vedtages det, at der er arbejdsdag fra kl. 13 på følgende
lørdage: 13/7, 17/8, 14/9, 12/10, 16/11, 14/12, 18/1, 15/2, 14/3.

 Fastsættelse af fremtidige medlemsmøder: 14/8, 26/9, 5/12, 9/1, 13/2, 4/3.

 Eventuelt: Det foreslås, at Rimsøhuset skal være mere natur- og insektvenligt. Vi skal ikke slå 
græsset omkring huset, kun langs vejen. Og vi skal have et stort skilt udenfor, som fortæller 
hvorfor vi gør det. Sander vil gerne male skiltet, som skal være af aluminium. Jette gør 
opmærksom at der ikke er penge til skilte m.v.

Måske kan Jens lave det. Forslaget nyder bred tilslutning.

Til bestyrelsen:

Medlemmer efterlyser, at der på hjemmesiden står, hvem i bestyrelsen, der har ansvar for 
hvad, så man ved, hvem man skal henvende sig til med evt. problemer.

Hvorfor er prisen for overnatning i B&B ikke rettet på bookingsiden. Det ser stadig ud som om 
Rimsøhuset er et af de dyreste?

Kommer der referat fra B&B-gruppen til bestyrelsesmødet?

Ref. Karen B og Jette M


