
Bestyrelsesmøde 28. september 2021

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Kis Nielsen, Jens Slemming, Henrik Koch, Jette Mouritzen, Niels Mulvad, 

Jens Amby, Susan Seldal, Peter Niemann, Karen Bredahl

1. Valg af ordstyrer:   Jytte

2. Valg af referent:   Karen

3. Medlemmernes tid:   Der var ingen fremmødte medlemmer. Jytte refererede fra 

medlemsmødet.

4. Kort nyt fra bestyrelsens medlemmer:  

Jytte: Vinduerne er betalt.

Jens S: Der er lavet aftale med Mette om beskæring af frugttræerne. Det er nødvendigt at 

slå græsset under træerne først. Æblekværn og saftpresse kan lånes til æbledagen.

Niels: Der er i gennemsnit 40 besøgende på hjemmesiden pr. dag.

Jette: Alle arrangementer er sat i bookingkalenderen.

Henrik: Foreslår en halv- eller helårskalender på hjemmesiden med de faste 

arrangementer.

Kis: Sørger for indkaldelse til et møde i havegruppen.

5. Økonomi:   Det ser ud til, at vi skal tilbagebetale 25.000 kr. af Corona-pengene. Tilslutningen

til det nye vandværk kommer til at koste 22.000 kr. Dertil kommer udgifter til lægning af 

rør fra nye målerbrønd og ind i huset. Elpriserne stiger en del til næste år. Økonomien ser 

generelt godt ud.

6. Taget:   Der er mange huller i taget. Der sat baljer og spande under de fleste. I hjørnet mod 

sydvest er træværket også begyndt at rådne. Der er forslag om at lægge metalplader 

ovenpå det gamle tag. Der skal også skiftes tagrender og nedløbsrør. Hvis et helt nyt tag 

lægges, skal der også isoleres yderligere på loftet ifølge bygningsreglementet. Vi har fået to

tilbud - et på 730.000,- kr. og et to år gammelt tilbud på 482.000,- kr. Jytte kontakter Fisker 

om et tilbud på at lægge nye rygningsplader – helst i metal. Der er ca. 2100 kvadratmeter 

tag med 30 graders hældning. Jens A indhenter pris på plader og rygninger fra fabrikken. 

Peter indhenter tilbud fra MC byg. Det blev besluttet at vi i første omgang satser på 

reparation af taget, vi kan ikke vente på tilsagn fra fonde.

7. Bank:   Der er 3 forslag jfr. bilag. Forslag 2 blev vedtaget. Kulturafdelingen og B&B får 

herefter hver sin konto og hvert sit mobilpay nummer.

8. Nyt fra kulturafdelingen:   Der afholdes Høstfest den 16. oktober kl. 18. Pris 200 kr. for mad 

og musik. Henrik modtager tilmeldinger på mail. Susan S modtager tilmeldinger på telefon.

9. Nyt fra B&  B: Der er interesse fra flere sider for langtidslejemål henover vinteren.

10. Eventuelt:   Jytte vil gerne have gennemgået / reduceret antallet af mailadresser til huset.

Ref. Karen B


