
Referat af bestyrelsesmøde 10.02.2022 

Punkter: 

1. Jytte Jacobsen valgt til ordstyrer
2. Niels Mulvad udpeget som referent
3. Ingen medlemmer …. kom og tog ordet.
4. Kort Nyt: Niels søgte opbakning til hans afvisning af krav tilbud om prissatte tjenesteydelser

via foreningens hjemmeside. Han fik støtte til at hjemmesiden ikke skal indeholde 
annoncering for privat-økonomiske aktiviteter.

5. Regnskab godkendt: Eksisterende kassebeholdning dokumenterer på andet år en relativ solid
konsolidering i forhold til driften af forening. (se saldobalance her)

6. Drøftelse af økonomi og tidsplan for udskiftning af tag. Aktuelt behov for yderlig 
finansiering af omlægning af tag, søges gennem fonde i marts / april. I fald dette skulle 
glippe – undersøges mulighed for finansiering gennem lån i bank. - Dette sidste skal 
godkendes på generalforsamling. - Model for lån og afvikling af samme fastlægges først når 
-  og hvis dette bliver aktuelt.

7. Fra medlemsmødereferatet blev fremhævet  ønsket om en bedre informering om hvilke krav 
og informationer der tilgår huset, således at alle har mulighed for at forholde sig til disse. - I 
den forbindelse blev vedtaget at der skulle oprettes en ringbind med kopi af sådanne 
dokumenter, og at dette skulle for tilgængelighedens skyld, anbringes i kommoden i 
forgangen. -   -  Flertallet på medlemsmødet anbefaler at lade poolbordet stå hvor 
det står, hvad der ifølge Jette er muligt, så længe der er 130cm passage. Ønske 
om penge til plæneklipper. Hertil besluttede  bestyrelsen at lade Jens og Anders 
indhente tilbud på plænetraktor inden for en ramme af max 20.000,- kr financieret 
af foreningen. - Sikring af havetraktor skal undersøges nøje. - Mette og Ulrik vil 
donerer en Plæneklipper til atriumgården. 

8. Elsyn var til positiv overraskelse godkendt – dog med mindre krav til forbedring. 
9. Det blev besluttet at følge medlemsmødets beslutning om at lade billardbordet 

blive på nuværende placering indtil anden mulighed kan finde tilslutning. 
10. ’Intet nyt fra ’Kulturen’’ – Dog gav bestyrelsen opbakning til følgende tre 

henstillinger til bestyrelsen: (Ref fra Selve mødet: Se her) 
1.  Ønske om at Huset financierer en opdateret  renovering af el forsyning og 

lamper til opfyldelse af de krav der stilles af diverse aktører ved afholdelse af 
arrangementer – og de krav der til disse stilles af pågældende myndigheder. - 
Dette blev vedtaget. 

2. At Inky og Niels – i samarbejde med husets kasserer – alene skal 
administrerer arrangementskontoen. - Hvordan og hvorledes skal afgøres i 
Arrangementsgruppen. 

3. Der skal kun være ét barregnskab – se referat fra arrangementsgruppemøde. 
11. Værelserne 5 til 12 langtidsudlejes gennem ’Strandgården’  foreløbigt frem til 29. 

april. Der blev bevilliget 3.000,- til indkøb af Troltekt plader til forskønnelse af 
værelsesgangene – både visuelt og akustisk. (Ref fra selve BnB møde, se her.     )

12. Punkt 12: .En drøftelse af kommunikationen i bestyrelsen” Blev grundet tidsmangel 
endnu en gang udsat – til næste bestyrelsesmøde, som ifølge kalenderen først 
Finder sted efter generalforsamling d. 20 marts.
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