
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/1 – 23 

 

1) Nyt fra forsamlingshuset: 

- I forbindelse med arbejdet på parkeringspladsen er der sket en skade på stakittet. Dette 

udbedres snarest. 

- 10 kroners arrangementerne kører godt og der kommer løbende nye tiltag. Bestyrelsen glæder 

sig over at dette giver mere liv i huset. Har man idéer til arrangementer som passer ind i 

konceptet, så kontakt John Grønvaldt for nærmere info. 

- Der er også allerede godt gang i fest udlejningerne i 2023. 

- Bestyrelsen erhvervede sig for noget tid siden et rigtig godt gaskomfur. Dette installeres snart, 

så køkkenet kan blive opdateret. 

 

2) Nyt fra udviklingsudvalget: 

- Torben som er repræsentant i UU er fraværende grundet arbejde, men Pernille videregiver at 

der ikke er noget nyt fra UU pt.  

- Som besluttet før jul sætter de alle sejl ind på ansøgningen til den grønne pulje fra 

vindmølleprojektet. Håbet er at hente penge hjem til at skabe et flot fællesareal i Rindsholm, 

som kan være til glæde for både borgere og folk som besøger området. 

 

3) Landsbypedeller: 

- Det kører rigtig godt. Erland Aarup har stået for at få startet konceptet op. Landsbypedellerne 

mødes fast hvor de ud over at planlægge hvilke ting der skal gøres, også får lidt socialt med 

hinanden.  

- Arbejdet er allerede godt i gang, ex har området med legepladsen fået en omgang. Det er 

vigtigt at sige at pedellerne primært står for vedligehold af fællesarealerne i byerne. Hvis man 

benytter arealerne rydder man selvfølgelig op efter sig. Dette gælder også på legepladsen. 

 

4) Evaluering af juletræstænding: 

- Det var et rigtig godt arrangement med mange tilmeldte. Der var en del frafald lige op til, men 

også lidt der meldte sig til lige op til. Vi var i hvert fald mange der hyggede os, og indslaget med 

julemand og ”rensdyr” var et stort hit.  

 



5) Evaluering af småkagebagning: 

- Det var et super godt arrangement, og med god tilbagemelding. 

- Vi havde lidt tekniske problemer med noget dej, men ellers var det en succes.  

- Både sidste år og i år har antallet af tilmeldte passet med at vi kunne være i lille sal, hvilket har 

været rigtig hyggeligt. Børnene leger godt sammen sådan en dag, og kan boltre sig i store sal. 

 

6) Generalforsamling d. 23/2 - 23: 

- Vi er begyndt at få tilmeldinger, men håber selvfølgelig på at en masse har lyst til at deltage.  

- John laver lækkert mad til os og drikkevarer kan købes til favorable priser.  

- Af hensyn til indkøb er det vigtigt med tilmelding til John på 41333345 senest fredagen før 

generalforsamlingen. 

- Hvis man går med et lille bestyrelsesmedlem i maven og er nysgerrig efter hvad 

bestyrelsesarbejdet går ud på er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Ex 

formand Pernille på 28439212 eller på mail formandsrind@gmail.com. 

 

7) Fastelavn: 

- Da fastelavn er noget af et tilløbsstykke herude i Sdr Rind, har vi set os nødsaget til at sætte et 

max på 100 deltagere.  

- Det er først til mølle og tilmelding sker til Pernille på 28439212. 

 

8) Indsamling af kontingent: 

- Mange har betalt kontingent hvilket vi i bestyrelsen sætter stor pris på. Vi håber at mange flere 

har lyst til at betale og på den måde være med til at sørge for at vi også fremover kan skabe en 

masse gode arrangementer og tiltag i vores byer. 

- I uge 5 kommer vi rundt og stemmer dørklokker for at se om der er nogen der har glemt at 

betale. 

 

9) Facebook: 

- Gennemgang af diverse opslag til facebook. 

 

10) Beboerblad: 

- Hvad skal i beboerbladet. 

 



11) Næste møde: 

- Da vi er så tæt på Generalforsamlingen og der ikke er nogen presserende punkter pt beslutter 

vi at dette er sidste møde før en ny bestyrelse træder til. 

 

12) Eventuelt: 

- Socialt arrangement for den afgående bestyrelse. 


