
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/3 2022 

1. Konstituering: Pernille bliver formand og Thea bliver næstformand. Lise fortsætter som referent. 

- Alle nye bestyrelsesmedlemmer (Dennis, Anne, Louise og Thea) sidder de næste 2 år og 

Pernille, John, Torben og Lise sidder i 1 år fra nu. 

2. Udvalg, fordeling af poster: 

- Forsamlingshus: John (Dennis) 

- Udviklingsudvalget: Torben (Dennis) 

- Legeplads: Lise (Anne) 

- Beboerblad: Pernille 

- PR/Facebook: Louise 

- Søge Fonde mv: Pernille 

- Rindsholm: Thea (Lise) 

3. Kommende arrangementer: 

a. Søndags charter d. 20/3 kl. 12. 

- Det er indtil videre en succes. Der er 75 tilmeldte. 

b. Arbejdsdag d. 24/4 (der kommer en igen til efteråret) 

4. Årshjul: 

a. Arbejdsdag: efterår 2022: 20/8, forår 2023: 16/4. 

b. Sct Hans: d. 23/6. 

c. Fællesspisning: d. 13/10. 

d. Temafest bliver i år d. 3/9. 

e. Juletræstænding d. 27/11. 

f. Småkagebagning d. 4/12. 

g. Generalforsamling 2023: d. 9/2. 

h. Fastelavn 2023: d. 19/2. 

5. Beboerblad: 

- Ok 

6. Legeplads status: 

- Pernille har fået 3 tilbud på legetårn fra kompan og vi bliver hurtigt enige om hvilket det skal 

være. Pernille bestiller det snarest og der er 6-8 ugers leveringstid. Når vi kender leveringsdato 

nærmere, efterlyser vi frivillige i byerne til at få det gamle skiftet ud. 

7. Forsamlingshus: 

a. Rengøring 



b. Info til hjemmeside: 

- Billeder og info i det nuværende udlejningsmateriale opdateres, så det bliver nemmere for 

lejerne at gennemskue mål osv.  

8. Eventuelt: 

- Vi drøfter om vi skal tilbyde lejere af forsamlingshuset at bruge det store køleskab vi har i vores 

rum. Dette tages op på næste møde. 

- Vi vender kort fastelavn som var en kæmpe succes. Dog betyder den store tilslutning at vi 

næsten ikke kan være i forsamlingshuset. Vi tager beslutning om, senere hen, hvordan vi løser 

dette. 

- Næste møde: 21/4 kl. 19.00. 


