
Referat af BnB møde den 3 februar 2022 kl. 16
tilstede: Susan S,Kis, Lise B. Else Marie, Helle,Niels, Jette

Dagsorden:
1. BnB gangene efter gangene er ryddet.
2. hovedrengøring.
3. Planlægning af sommerens arbejde
4. Evt.

Referat:
1. Orientering om påbud fra brandmyndighed, og eftersyn på El nettet af 

sikkerhedsstyrelsen. Flugtvejene skal være ryddet for møbler i 1,30 m bredde i en 
lige linje, der må ikke stå bogrealer med bøger på flugtvejene. El eftersynet gik 
godt, vi havde elektrikker i rimsøhuset dagen før eftersynet og rette en del fejl, det 
er vigtigt at el arbejde udføres af autoriseret elektrikker.
Vi drøftede hvad vi gør med gangene i BnB, som trænger til en større omgang, efter
rydning af reoler og møbler. Der skal troldtekst plader op til at dæmpe lyden på 
gangene, Jette har haft Bo til at kikke på antal og placering, der skal bruges ca. 30 
plader til en pris af 1500 kr. Det skal på bestyrelsesmøde, vi drøftede også maling 
af pladerne. Det blev aftalt at sætte gelænderet op på vægene for at undgå at male 
alle vægene, Else Marie og Jytte sætter op.

2. Drøftelse af vask af dyner og hovedpuder, vi har fået et tilbud på vask hos de 
forenede dampvaskerier, de vil have 119,50 kr. for vask af dyne og 55,00 kr. for 
vask af hovedpude.
Jytte spørger Flemming om han vi pudse vinduerne
hovedrengøring af værelserne, vi fordeler så alle har ansvar for sin del:
Helle værelse 10-11-12
Jette værelse 7-8-9
Lise B. Værelse 4-5-6
Bente værelse 1-2-3 og kælderen
Jytte køkken og BnB gangene
Vi vurderer hverisær om dyner og hovedpuder skal vaskes på værelserne.

3. Køb af rengøringshjælp i højsæsongen, prisen er steget fra 220 kr. pr. Time til 230 
kr. pr. Time, Charlotte kan stadig ikke om lørdagen.
Niels kender et firma i Glesborg dorte, vi tager et møde med dem begge, både 
dorte og Charlotte fra sidste år.
Bente, Helle og Jette vil godt tage en dag om ugen i rengøringen.
Jytte kikker på en løsning på transport af vasketøj fra værelserne til 
rengøringsrummet.
Morgenmad susan vil godt tage weekenderne Jytte hverdagene, der mangler 
afløser til at lave morgenmad.
Niels mener godt vi kan sætte priserne op på udlejning af værelserne i højsæsong.
Niels har snakket med Marianne på Hotel Krone i Grenå omkring samarbejde på 
udlejning til håndværker, Niels arbejder videre på en aftale.

Referent. Jytte
 




