
Generalforsamling i Rimsøhuset søndag den 2. april 2022

Formandens beretning:

Igen må vi sige at huset har ligget en del i dvale siden generalforsamlingen den 12. september 2021 
pga. Corona. Både efterårets beskæring af frugttræerne i haven, julefesten og flere andre 
arrangementer blev aflyst

Der er brugt tid på drøftelse af problemet med taget på Rimsøhuset. Det er endt med, at der er lagt 
nye rygninger, og de fleste huller i taget er lappet. Der har været et lille hold af frivillige, der har 
hjulpet tømrerfirmaet med udskiftning af rygningsplader. Prisen for arbejdet er 88.000 kr.

Der er desuden indhentet tilbud på nyt tag, men alle priser stiger for tiden, så et tilbud er ikke 
gyldigt ret længe.

Niels har søgt LAG midler til nyt tag og har fået en forhåndsbevilling på 435.000 kr. Det er dog en 
betingelse, at vi selv bidrager med et lige så stort beløb. Dette kan vi forhåbentlig skaffe ved 
udlejning og ved at søge andre fonde.

Rimsøhuset fik i 2021 et påbud fra Brandtilsynet om at fjerne møbler og andet brændbart materiale 
fra gangene. Det betød at bøgerne ikke længere kunne stå i salen og på B&B gangene. Danny har 
stået for kontakt med brandmyndighederne og følger op på brandreglerne. Han bliver også 
kontaktet, når brandalarmen går. Det er nu sådan, at aktiveres brandalarmen, skal vi betale et gebyr 
på ca. 6.000 kr. Vi kan ikke nå at afbestille.

Der har været lovpligtig El eftersyn i huset. Det gik fint. Vi fik besked på at lave mindre 
reparationer.

Der er en mappe, hvor de forskellige tilsynsrapporter står i. Den findes på kontoret. Der skår Brand 
på ryggen af mappen. De nyeste rapporter hænger endvidere på opslagstavlen i gangen ind til salen.

Det blev i bestyrelsen besluttet at sætte gelænderet op i B&B gangene for at dække huller fra 
nedtagningen. Desuden sættes Troldtekt plader op for at dæmpe lyden.

Bestyrelsen har endvidere bevilget penge til indkøb af en havetraktor.

Der holdes medlemsmøde i Rimsøhuset én gang om måneden. Referaterne tages op på det 
efterfølgende bestyrelsesmøde, så der kan være en god sammenhæng mellem medlemmernes ønsker
og bestyrelsens beslutninger.

Der er en fast lille skare, der har lagt et stort arbejde i Rimsøhuset, men hvis fremtiden skal se lys 
ud, må der være flere der hjælper.

B&B:

Der har været lidt stille i B&B her i vinterhalvåret. Vi har haft et møde hvor forårets arbejde er 
planlagt.

Der har været et mindre hold udenlandske arbejdere indkvarteret her i 2022. Efterskolen Helle har 
været her de fleste skoledage, men ellers har

det været småt med udlejninger. For os der er frivillige i B&B har det været godt med en pause i 
arbejdet. Lidt flere hjælpere ville være godt.

Jette har stået for bookingen, og der har været mange ændringer af bestillinger.

Udendørsarealerne passes fint af et lille hold.

Kulturafdelingen



Der er kommet gang i kulturafdelingen. Der er oprettet en arrangementsgruppe, der har fået sat 
gang i huset. De arbejder med retningslinjer for

afholdelse af arrangementer og støtter op omkring forskellige tiltag.

Vi kan nu igen mødes i huset til madspild. Under Coronaen er vi mange der har haft glæde af Else 
Maries og Bønnes take away.

Den 16. oktober blev der afholdt en brag af en høstfest, og flere fester med musik fulgte. 
Arrangementsgruppen har stået for planlægningen.

Der er live streaming fra universitetet 2 gange om måneden. Peter S. står for planlægningen.

Sysler og samvær mødes en gang om måneden. Bodil står for planlægningen.

Qi gong har kørt hele året i den udstrækning Coronaen har tilladt.

Hver lørdag er der Hyg og Byg i Rimsøhuset fra kl. 13.00 til kl. 17.00, man møder op, der laves en 
liste over ting der skal laves, hænger på opslagstavlen. Kis er tovholder. 

Økonomien

Der er en ok økonomi i Rimsøhuset.

Det er besluttet at dele økonomien i huset så kulturafdelingen har deres egen konto og buget.

Vi havde indgået en aftale med Efterskolen Helle i Gjerrild i skoleåret 2021/2022 til 12.000 kr. om 
måneden. De bruger Oasen som undervisningslokale på hverdage. Vi har en del diskussion i 
bestyrelsen om de kan fortsætte.

Bestyrelsens arbejde.

Det har fungeret godt med at dagsorden er udsendt i god tid, så der forud for bestyrelsesmøderne 
har været afholdt medlemsmøder, hvor

dagsorden har været vendt, ligesom der fra medlemsmøderne har vært referat, der kunne tages op på
bestyrelsesmøderne.

Vi har haft mange diskussioner i bestyrelsen. Det har fungeret, og vi bliver som regel enige.

MVH

På bestyrelsens vegne

Jytte


