
Medlemsmøde 26. september 2019
Til stede: 13 medlemmer

• Mødeleder: Janne Berg

• Referent: Jette M og Karen B

• Dagsordenen blev godkendt, men med nogen diskussion. Punktet 
"tilbagemeldinger fra bestyrelsesmødet" fylder for meget. Begrundelsen for at 
tage punktet med på dagsordenen er den, at ikke alle har læst referatet fra 
bestyrelsesmødet. Ikke alle får nyhedsmails, nogle er faldet ud af listen, andre 
kan åbenbart ikke modtage disse mails.

• Tominutters runden udeladt med nogen diskussion.

• Tilbagemeldinger fra sidste bestyrelsesmøde:

• Medlemmerne ønsker, at madspildsaftenen forbliver den sidste fredag i hver 
måned. Hvis den skal flyttes på grund af udlejning, skal Elsemarie informeres i
så god tid som muligt. 

• Elsemarie vil også gerne informeres direkte, hvis der tages andre beslutninger
om madspildsarrangementet. I det hele taget vil medlemmer, som bliver 
berørt af bestyrelsens beslutninger gerne informeres herom direkte. 

• Regnskabet for 2018 er for så vidt færdigt inkl. et årsresultat, men der er visse
posteringer, som skal flyttes. Susan Seldal fremlægger et færdigt regnskab på 
det kommende bestyrelsesmøde. Regnskabet lægges på Forum.

• Jytte foreslår, at der udarbejdes et A4 ark med reglerne for udlejning. Det er 
bestyrelsens ansvar at gøre dette. 

• Elsemarie indkalder til et møde omkring brugen og rengøringen af køkkenet. 
Alle interesserede kan deltage. Udlejningerne at festsal og køkken har 
medført en del ekstra rengøring, det skal der findes en løsning på. Ikke 
stemning for at the-køkkenet benyttes i stedet for det store køkken når 
medlemmerne mødes i huset.

• Punkter på det kommende bestyrelsesmødes dagsorden:

• Forslag til forretningsorden: 

Tilføjelser: Ved konstituering skal bestyrelsesmedlemmerne afklare 
kompetencer og fordele ansvarsområder. Medlemsmødernes indflydelse på 
bestyrelsens dagsorden/arbejde bør nævnes. Bestyrelsen skal behandle 
referatet fra medlemsmøderne. (Jeg mener også at det blev sagt at 
kulturhusdelen ikke indgik særligt tydeligt i forretningsordenen)

Mødelederen foreslår, at 2.sætning i punkt 1 slettes. Dette er der ikke 
enighed om. (Jeg tror, der var flertal for at sætningen skal slettes)

• Visionsmøde: Mødet skal starte kl. 13, så der er god tid. Visioner er vigtige, 
strukturplanen bør ikke fylde for meget.

• Øvrige debatpunkter:



• B&B gruppen efterlyser et møde for hele gruppen. Elsemarie vil indkalde til 
sådan et møde. Det blev nævnt, at det er uheldigt at forhandle 
overnatningspriser på Facebook.

• Udlejning af rum: Det store musikrum er blevet lejet ud. Der er også nogle, 
som ønsker at leje det lille musikrum. Der er et tredje isoleret rum, som kan 
blive åbent musikrum til brug for medlemmer.

• Adgang til medlemmernes e-mailadresser: Mange medlemmer ønsker ikke, at
mailadresserne skal deles ud til alle medlemmer (hvilket de aldrig er blevet 
og heller ikke bliver fremover). Niels efterlyser medlemslisten til brug for 
invitation til Forum. Det er godkendt af bestyrelsen, men han har stadig ikke 
modtaget den.

• Vedtægtsændringer: På medlemsforum er der oprettet et underforum for 
diskussion af vedtægtsændringer. De gældende vedtægter ligger også der.

• Tilbagemeldinger fra diverse grupper

• Efterårsmarked: Efterårsmarked afholdes den 12. oktober kl. 10 – 16. 

Susan B. vil gerne have informationen sendt ud i en nyhedsmail.

• Eventuelt: 

Medlemsmødet opfordrer til, at alle arrangementer også skrives i 
papirkalenderen på opslagstavlen.

• Næste møde: 5/12. 

Dagsorden udkommer 2/12. Punkter til dagsordenen senest 1/12 til 
rims3@mail.dk

Ref. Karen B

mailto:rims3@mail.dk

