
Medlemsmøde i Rimsøhuset d. 20 marts kl17. 

Dagsorden:

Valg af dirigent.  Helle Stubbe 

Valg af referent. Kis

Emner:

1.Runde blandt medlemmer. 

2.Ref. Af bestyrelsesmøde.

3.Evt. emner til næste bestyrelsesmøde.

4.Aktiviteter i huset: Lidt snak om de forskellige ting der sker i de åbne værksteder.

5.Kommende generalforsamling; d. 2. april kl.?

6.Kontoer omkring Rimsøhuset.

7.Fællessang, hvis nogen er til at lokke med.

Kommende møder: Arrangement gruppen 23 marts. Kl 17.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 30 marts kl 17.-19 30

Generalforsamling. 2. april kl.?

1.Runden:  Niels: Har fondsansøgning ude nu til Midtdjurs sparekasse til taget.

Lange Jens: venter på svar omkring en brugt plænetraktor fra Jytte og Else. Han har 

fået tilbud om bytte med gamle plænetraktorer, hvis vi køber en ny.

Anders: Foreslog nedsættelse af kontingent til f.eks. 100 kr. så det måske kan give 

flere medlemmer. Vil gerne have det op til generalforsamlingen Han gjorde også 

opmærksom på at han ikke som udgangspunkt vil arbejde frivilligt med eksempelvis 

havearbejde i weekenden, gerne i hverdagen, sammen med andre.

Lars Tømrer: Har sikret de løse el- ledninger som var kommet til syne efter den hvide

seng kom ud af legerummet. Han har nogle udtag/ ledninger, både kraft/og 220volt 

forlængere vi kan bruge, i ny og næ, indtil en elektriker får tid en skønne dag. El 

styresystemet skal jo være sikkert og lovligt. Går gerne til hånde i hus og have, hvis 

tid. Nogle gange i Hyg og byg om lørdagen, men ellers gerne på aftale i hverdage.



Kis: Rejser et spørgsmål omkring B. og B. en forståelses, angående Strandgården. Vi 

plejer da ikke at lade andre leje vores værelser ud, blot gensidigt henvisning, hvis 

man ikke selv har plads. Det har vi så vidt jeg ved, ikke aftalt eller snakket om i 

bestyrelsen eller B og B gruppen. Generelt er der brug for mere/bedre            

kommunikation i foreningen. Det punkt når vi aldrig rigtigt til hverken i bestyrelsen 

eller generelt i huset. Det må vi kunne gøre bedre. Krea værkstedet, som Søs og jeg 

har startet er et åbent værksted, hvor vi deles om tingene og dagene, når/hvis det 

skulle blive nødvendigt. Hyg og Byg er som udgangspunkt, bare om lørdagen, når 

folk har tid. Hvis ikke der er nogen, så låser man sig bare ind og vi satser på at få 

lavet en to do-liste og hænge op på opslagstavlen i gangen. 

Sidste bestyrelsesmøde Ref. Blev oplæst. Værelserne 5--12 langtidsudlejes gennem 

Strandgården frem til 29. april. (Hvorfor?) regnskabet godkendt —Taget satser vi 

stadig på flere fondsmidler til, ellers kan vi overveje at søge lån.  -

Vi havde en snak også omkring de åbne værksteder og aktiviteter i det hele taget. 

Kreativt-værksted- Sy værksted- behandler rummet-- Qi—gong—Streaming—haven

—Hyg og byg –Køkkenet—B +B -væverne—arrangement gruppen—bargruppen- 

Syssel og samvær. Alle opfordres til at beskrive deres gruppe f.eks. om de er åbne og

plads til flere. 

…                  



 


