
Referat af medlemsmøde 24. august 2021.08.25
6 personer deltog.

Dagsorden:

Valg af referent:  Jette.

Forslag til dagsorden og godkendt dagsorden:

Arrangementer: der arbejdes på sagen. Muligvis et nyt medlem som gerne vil 
være med på køkkenfronten og arrangementer i øvrigt.  Det blev diskuteret 
hvordan det kan fungere med planlægning af arrangementer, indkøb, regnskab 
m.v.  
Alle bilag på udgifter og indtægter afleveres til en valgt bogholder som fører 
regnskabet for arrangementerne. 
Det undersøges hvordan det kan/skal fungere med egen konto, mobilepay m.v.
Ved musikarrangementer hvor musikerne ”spiller på døren” vil musikerne måske 
selv modtage entreindtægter på mobilepay.

Generalforsamling: 
Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 5. september kl. 14.00.
 
Udlejning af lokaler: Efterskolen har undervisning i huset hver dag, de tre første 
dage fra ca. 9.00 til 12.00 de to sidste dage i ugen fra ca. 9.00 til 14.30. Dette er 
ikke hvad der blev aftalt med efterskolen. Afventer bestyrelsens snak med 
efterskolen.

Kulturafdeling orientering: Under Corona tiden har madspild fungeret næsten 
hele tiden – i en lang periode som ”tag med hjem” og her på det sidste som før.
Qi Gong har også kørt næsten hele tiden.

Medlemmernes runde.
Niels er i gang med at ”netværke” m.h.t. musikarrangementer. Hvis der skal 
”spilles på døren” kræver det megen annoncering bl.a. med presseomtale.
Niels har overtaget hjemmesiden. 
Jens orienterede om de ”nye” gamle vinduer som vi har købt hos B45.
Kis vil gerne have regnvandtanken stillet op igen. Vi finder ud af hvor den kan stå, 
den må gerne ”pyntes” noget op, evt. med pileflet.
Søs vil gerne have en arrangementsgruppe op at stå, det er vigtigt at der altid er 
en til at stå i baren.
Jette – det har været en travl sæson i B&B på trods af rengøringsfirma. Kis vil 
gerne med i B&B gruppen igen.
Der indkaldes til B&B møde inden så længe for at evaluere sommerens forløb.
Vandværksgeneralforsamling tirsdag den 31. august kl. 19.00 i Rimsø 
Forsamlingshus. Jette deltager gerne – det vil være godt med nok en deltager.
Vi har nogle spørgsmål til hvad det reelt vil komme til at koste Rimsøhuset.
Desuden spørgsmål om trykket på vandet a.h.t. egne gamle vandrør.


