
Ref. Fra medlemsmøde d. 8/10 kl. 19 00 

Antal fremmødte 10 stk. 

Mødet blev afholdt i forhold til bestyrelsens dagsorden den. 15/10 

Dagsorden kom derfor til at se ca. således ud: 

1.Valg af ordstyrer. 

2.Valg af Referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. ref. Fra stormødet (Talte vi også lidt om) 

5. Siden sidst en runde blandt de fremmødte. 

6. økonomi (regnskabet ikke helt opdateret) 

7. Drøftelse på forespørgsel fra efterskolen i Gjerrild og at leje 9 værelser ca. 2 

måneder. Da vi ikke vidste helt konkret så meget om dette emne gik vi ikke i dybden 

med det. 

8. Oprettelse af støttemedlemsskaber: 

9. Hvad er rimsøhuset overordnet for et projekt? 

10. Den formelle kommunikation i huset. 

11. Evt. Else: Medlemsfordele 

 

Runde fra medlemmerne: 

Sander og Uffe efterspurgte, hvordan man f.eks. får etableret/startet et 

kultur/arrangement. De savner begge en kalender, som alle har adgang til og som 

bliver opdateret. Niels, Jesper og jeg har kontaktet Jytte og Jette i den forbindelse.   

Vi kommer til at snakke om det til bestyrelsesmødet. Sander fortalte at han kunne 

tænke sig en fortæller- aften eller dag med Viggo Sommers Kone (Birgit). Viggo er 

død her fornyeligt, men efterladt sig meget kunst og fortællinger om Birgit og hans 

rejser rundt om i verden. Birgit er også kunstner og god fortæller. Mange, også på 

Djursland kender dem. De har boet mange år på Hesbjerg.  



Else ville gerne snakke medlemsfordele, også madspild, som sammen med Bønne, 

bliver den sidste Torsdag i måneden. Men når vi/frivillige forhåbentlig ikke næste år 

skal gøre alle værelserne i b og b så er det selvfølgelig også en slags gave til de 

frivillige. 

Inky og Bønne ville også gerne at der kunne laves flere ting i løbet af vinteren, men 

gjorde også opmærksom på, Æbledag, træskæring, svampedage, arbejdsdage og 

andre gode initiativer, som thi gong er næsten selvkørende. 

Vi var alle glade for at økonomien er ok nu og håber dermed at kulturen får mere 

plads. De tilstedeværende bakkede omkring Sanders formulering: Til tider 

dominerer kulturbegivenheder og til andre tider Bed and Break fast (især sommer)  

Niels fortalte om vores lille møde (Jesper, Niels og Kis) med Jytte og Jette, i et forsøg 

på at forme rammer, som kunne gøre det lettere og mere simpelt for initiativtagere 

at få arrangementer sat i gang.   

Vi håber på bedre kommunikation, gerne også med efterskolen, omkring f.eks. 

oasen, vores multirum, og hvordan; eller om vi stadig kan lave nogle aktiviteter, de 

dage, de ikke bruger det.   

Referent. Kis tlf. 21928861 

 

 


