
Referat fra møde om afholdelse af arrangementer i Rimsøhuset d. 02.02.22

Forslag til indhold af 'drejebog' til støtte for afholdelse af arrangementer blev drøftet med udkast til 
punkter: 

• Initiativtager/ evt fastsættelse af tovholder.
• Afklaring af aktuelle arrangements  indsatsbehov
• Afklaring af kalender/ tid og sted 
• Etablering af indsatshold, med ansvar for aktuelle indsatsområder. 
• Mere præcis opdeling af beskrevne indsatsområder afklares ved næste møde aktuelle i 

arragements gruppe. 
• Områder kunne være 

• Afklaring af arrangements art og størrelse - herunder evt aftale med gæste 
artister - foredragsholdere - O.L. 

• Annoncering
• Forberedelse af lokalerne til afholdelse: tjek toiletter, borde og stole, lys og 

strøm, køkken osv
• Parkeringsforhold
• Bar og/ eller køkken 
• Rengøring før - og ikke mindst: efter ! 
• Evt udlejning til overnattende gæster. 

• ovenstående punkter suppleres evt og udfyldes mere detaljeret 

Der blev på mødet vedtaget en henstilling til bestyrelsen om, at foreningen kasse betalte for 
etableringen supplerende strøm og  lysanlæg i spise/festsalen. Afklaring af økonomisk behov vil 
blive udarbejdet. 

Det blev på mødet vedtaget, at Niels Mulvad og Inky (Ingrid Remy) i fællesskab skal administrerer 
den nyoprettede konto til varetagelse af økonomien for afholdelse af arrangementer, således at alle 
udbetalinger skal godkendes af dem begge (og ingen andre) i fællesskab. - Ligeledes blev det 
vedtaget, at alle interesserede vil kunne få adgang til at se 'men ikke røre' pågældende konto. 

Hvad angår administration af bar, vil der fremover kun være ét bar regnskab at gøre rede for. - dvs 
at alle arrangementer der afholdes i fællesskab i Rimsøhusets regi, skal købe ind til den fælles 
lagerbeholdning og at al salg via denne beholdning skal afregnes med denne bars 
regnskabsansvarlige. - 

Ved leje af lokaler, er det lejers eget ansvar at etablerer lager til bar - såfremt intet andet er aftalt. 

Vi forventer at afholde musikarrangement d. 25.03.22 - Næste møde i gruppen er sat til:

                                             d. 23.02.22 kl 19.00 i Rimsøhuset
Skrevet af Niels Mulvad


