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10. december 2021  

 

 

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, mandag, den 6. december 2021 

 

Deltagere: Henrik Persson (HP) - René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Thomas Sørensen 

(TS) – Flemming Gutheil (FG) – Karin Nielsen (KN) - Torben Peters (TP) – Jeppe Friborg (JF) og 

Eva Sehested.   

Afbud: Steen Kriegel - Bjarne Kellberg – Gunner Jensen – Søren Bergquist . 

Fraværende: Philip Schwartz – Bo de Fries – Erik Ørnskov – Bent Lind. 

 

 

Dagsorden: 

  

1. Referater: (HB-mødet d. 25.10.21 og FU-mødet d. 22.11.21) 

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi 

JR orienterede om den aktuelle økonomi, som ser lidt bedre ud, end da der blev budgetteret.  

Likviditeten bliver igen ret stram, så der vil blive udsendt regninger til afdelingerne for 

første halvår i løbet af januar. 

Vi har skiftet revisor til Lars Jeppesen, Frederikssund, jf. fuldmagt på generalforsamlingen. 

 

3. Administration/Forretningsfører 

Overdragelsen er godt i gang og kører godt. Der er etableret mail mv. til HP, dog enkelte 

udeståender. 

 

4. Sommerlejren 

Udlejningen er fortsat i bedring og ser fornuftigt ud for 2022. 

Tømrer Bredal har fremsendt et betinget tilbud på knap 3 mio.kr. På grundlag heraf har vi 

indsendt ansøgning til Mærsk Fonden. Hvis den ikke imødekommes, skal vi have vurderet 

Bredals tilbud nærmere og i gang med flere ansøgninger.   

   

5. Huset 

Huset og haven ser ganske godt ud.  

Der har været en del korrespondance fra vejlauget. KN taler med Verner om snerydning, og 

HP med naboen – TS tjekker også om der er behov for anden indsats. 

HP indkalder snart husudvalget til deres første møde i over et år. 

 

6. Brugerbestyrelsen / videomødet med Kulturborgmesteren 

Videomødet d. 8.11. forløb nogenlunde som forventet. Vi fik fremsat vores kritikpunkter, og 

der var forståelse for vores udfordringer, men ingen konkrete løfter, jf. separate referater. Vi 

følger op efter nytår, herunder drøftes det på BB-mødet d. 11.1.22 .foruden at vi sender en 

ny henvendelse til Kulturborgmesteren. TS tilføjede at vi kan overveje at gå direkte til et par 

af de lokalt valgte medlemmer af borgerrepræsentationen og lokaludvalget. 
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7. Vedtægter 

RTO havde gennemskrevet og rundsendt de senest aftalte justeringer. Det blev godkendt og 

er klar til behandling på generalforsamlingen i 2022. Det skal udsendes i god tid. 

 

8. Cafeudvalget   

- TS havde med en elektriker gennemgået de elektriske installationer, som til tider havde 

udfald i cafeen. En løsning kunne være at flytte eltavlen ind i cafeen til højre for lugen. 

Da der er usikkerhed om hvad en bedre løsning vil koste, vil vi drøfte det i 

brugerbestyrelsen. 

-  

9. Nyt fra afdelingerne   
- Intet væsentligt.  

-  

10. Eventuelt:   
- Intet væsentligt. 

 
     ref.:JR/ES 

 

  


