Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden og referat: Ok.
2. Projekt livestream koncert (Møllehøj hallen):
-

Status: Vi arbejder videre på et større arrangement til september hvor vi gerne vil samarbejde
med de andre bestyrelser i lokalområdet. Om arrangementet kan afholdes, afhænger
selvfølgelig af evt. corona restriktioner.

3. Banko sponsorer:
-

Vi håber og tror på at Byfesten i uge 23 i år bliver til noget, og vi har sagt ja til traditionen tro at
samle sponsorater ind.

4. Samarbejde med lokale.
5. Borgermøde Rindsholm
-

Vi arbejder videre på at få indkaldt til et borgermøde i Rindsholm, højst sandsynligt udendørs.
Vi afventer lige næste pressemøde ift. om der lempes på forsamlingsforbuddet.

6. Drivhuset og udnyttelse af rum:
-

Vi drøfter forskellige muligheder for udnyttelse af rummene i udhuset ved Drivhuset. Idé fasen
er fortsat i gang og vi har brug for et bedre overblik over behovet og mulighederne dernede. Vi
regner med at der på arbejdsdagen i april kan ryddes godt ud i rummene, så vi kan få et
overblik og komme videre i processen.

7. Indsamling af kontingent:
-

Vi kan fortsat ikke gå rundt og stemme dørklokker som vi plejer grundet Corona. Vi tager det op
igen senere. Vi vender muligheden for ex. nedsat kontingent, da vi kommer et godt stykke ind i
2021 før vi kan gå rundt og tale med folk personligt som vi plejer.

8. Forsamlingshus:
-

Der er fortsat lidt der skal ordnes i forsamlingshuset før det er klar til at blive lejet ud. Nogle
opgaver fordeles nu og her og andre skrives på til den kommende arbejdsdag.

-

Vi drøfter P-plads bag forsamlingshuset som bærer præg af byggeriet ved siden af. Vi forventer
at skaderne udbedres så snart byggeriet er færdigt.

9. Den centrale pulje:
-

Bestyrelsen undersøger løbende tilbud på ny og mere miljørigtig energikilde til
forsamlingshuset. Vi håber at kunne hente penge hjem til det i Den centrale pulje. Alternativt
vil vi søge om midler til at få skiftet de sidste vinduer i forsamlingshuset.

10. Madpakkerum i udhuset ved Drivhuset:

-

Susanne vil kalde legepladsudvalget sammen for at få lavet et oplæg til det kommende
madpakkerum. Er der evt. noget der skal tages fat i på arbejdsdagen?

11. Status fra udviklingsudvalget:
-

Vi er rigtig glade for at der nu er kommet en repræsentant med fra Rindsholm i
udviklingsudvalget (Karin?)

-

Udviklingsudvalget arbejder på både en plads til en blivende legeplads i Rindsholm, samt et
område ved åen/engen hvor der på sigt kan laves shelter, bålplads eller lignende. Begge dele er
en længerevarende proces.

12. Næste møde:
-

D. 14. april kl. 19.00.

13. Evt

Internt:
-

Møde i Møllehøjhallen d. 7. april kl 19.00 sammen med bestyrelserne (eller repræsentanter
herfra) fra Bruunshåb, Vinkel og Tapdrup, mhp. at afklare om vi skal indgå et samarbejde om
festen til sep. Og i så fald på hvilke betingelser.

-

Arbejdsdag lørdag d 24. april. Nanna laver liste over arbejdsopgaver løbende.

-

Ift. Banko. Det er primært John, Susanne og Lise der samler sponsorater ind. Alle andre i
bestyrelsen er også velkomne til at være opsøgende hvis lejligheden og tiden byder sig. Senere
er der et stort arbejde med at sammensætte gevinsterne. Det tager vi længere hen.

-

Næste møde d. 7. april kunne med fordel afholdes i Drivhuset da der er varme på �

