
Referat bestyrelsesmøde d. 11. maj 2021 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

2. Koncert Møllehøj: 

- Der er lavet foldere med info om festen som husstandsomdeles i landsbyerne i slutningen af 

denne uge. 

- Billetsalg starter søndag. Følg i øvrigt med på ”Sdr. Rind/Rindsholm info” på Facebook.   

3. Arbejdsdag d. 24. april: 

- Arbejdsdagen blev aflyst grundet for få tilmeldte, men en del blev taget ad hoc. Hvad gør vi med 

de resterende arbejdsopgaver? 

- De få opgaver der er tilbage, er der enighed om kan vente til en evt. arbejdsdag i efteråret. 

4. Fællesspisning:  

- Der er enighed om at vi helt aflyser, selvom der har været et udendørs arrangement på tale. Vi 

satser i stedet på Sct. Hans. 

5. Banko – sponsorer: 

- Sportsfesten er aflyst, men gevinsterne går ikke tabt. Vi bruger dem til tombola/lotteri til andre 

arrangementer frem til næste sportsfest. 

6. Sct. Hans: 

- Vi drøfter om det vil give mere mening at afholde Sct. Hans arrangement et andet sted end vi 

plejer. Nanna vil følge op på alternativer. Da vi har måttet aflyse fællesspisning, er der enighed 

om at vi sætter et telt op hvor vi sælger pølser og drikkevarer, for at skabe endnu mere at samles 

om end bare bålet. Vi arbejder på en bål-taler.  

7. Beboerblad 

- Der aftales hvilke sider der skal bringes i næste beboerblad. 

8. Drivhuset 

- Ikke så meget nyt. Der arbejdes stadig på madpakkerum. Susanne stabler et møde på benene.  

9. Udviklingsudvalg 

- Den nye lodsejer er ikke til at få fat på, men Erland arbejder på sagen.  

10. Generalforsamling  

- Vi har nu siden februar måned udsat generalforsamlingen grundet forsamlingsforbuddet. Da vi 

nu er så langt henne på året og ingen af de bestyrelsesmedlemmer der er på valg, ønsker at 

træde ud, vælger vi at droppe generalforsamlingen i år. Er der nogen borgere som opponerer 

imod dette, ex fordi de gerne vil stille op til bestyrelsen, så vil vi meget gerne have det at vide 

hurtigst muligt.  



11. Floorball i forsamlingshuset:  

- Vi er enige om at afprøve floorball én gang ugentligt (hver mandag) når vi når på den anden side 

af sommerferien. Der kommer nærmere info i Beboerbladet i Juni måned. 

12. Den centrale pulje: 

- Vi nåede ikke deadlinen, men vi forsøger næste år. Vi arbejder videre med at søge midler til et 

nyt legetårn. 

13. Næste møde: 

- Onsdag d 16/6: Herunder planlægning af Sct Hans. 

14. Evt.  

- Byvandring i august/september (arrangeres af Lokalhistorisk gruppe): Der er enighed om at vi 

gerne vil hjælpe til med kaffe og kage igen som vi har gjort før.  

- Trampesti: Trampesti-gruppen er i fuld gang med at idéudvikle og det er super godt. Vi er enige 

om at gruppen skal arbejde selvstændigt på idéudviklingen, og at de præsenterer ”projektet” for 

os før der skal søges midler, tages kontakt til kommunen/lodsejere o.lign. 

- Lykke laver update over forsamlingshuset: Sidste maleopgaver, ønsker vi online booking? Skal 

der tages nye billeder og evt. lægges mere info på nettet så booking af huset kan gå mere 

glidende.  

- Vognen under scenen, dobbeltlågen tættest på døren, mangler hjul. Det kunne være fint at få 

hjul på den vogn, så vi kunne få nogle ting derind under.  

 


