
Referat  
 
1. Bank 
Jakob har været i kontakt med Flemløse Rise sparekasse, de har ikke erfaring med et 
koncept svarende til Landsbyens Hus, de vil vende retur i løbet af de kommende 
dage. 
 
2. Kurator 
Rikke har korresponderet med kurator, som oplyser, at det vil være muligt at afgive 
et bud på 1 kr.+200.000 + sagsomkostninger. Salgsopstilling er modtaget og 
gennemgået. Privat køber har udvist interesse for køb.  
Drøftelse af fordele og ulemper ved at afgive bud før den berammede 
tvangsauktion.  
Bestyrelsen indstiller til den ekstraordinære generalforsamling, at der optages lån 
med henblik på at kunne afgive bud på 250.000 kr.  
Palle sender orienteringsmail til andelshavere. 
 
3. Revideret budget 
Ulla og Rikke har udarbejdet revideret budget, hvor der taget udgangspunkt i de 
kendte og estimerede udgifter samt nuværende huslejeindtægt 156.000 samt 20 
hustandsmedlemsskaber á 4*400, 40 enkeltmedlemsskaber á 150*4  samt 
drifttilskud på 150.00 kr. Med disse forudsætninger er der balance i budget. 
Drøftelse af fordele og ulemper ved ansøgning om drifttilskud, det skal afklares 
hvorvidt det vil være en begrænsning i forhold til de påtænkte aktiviteter. 
 
4. Fondsansøgninger 
Palle har været i dialog med Realdania, de er ikke interesseret i at gå ind i projektet 
før bygningerne er erhvervet, hvis det lykkedes vil de gerne kontaktes igen. 
Lokale og anlægsfonden har Palle en aftale med i uge 51. 
Der er sendt ansøgning til Assens kommune pulje til samlingssteder med henblik på 
bygningsvedligehold. Derudover er mulighed for at søge ved nordeafonden med 
baggrund i naturskole og styrkelse af fællesskabet.  
 
5. Ekstraordinær generalforsamling 
Der er modtaget 8 tilmeldinger, dog har der været en fejl i Solveigs telefonnummer, 
denne er rettet. 
Jakob kontakter Einar med henblik på at varetage dirigentrollen ved den 
ekstraordinære generalforsamling. 
 
NÆSTE MØDE tirsdag den 17.12.20. kl. 19.30 i boldklubbens lokaler. 
 
 Ref. Solveig Jensen 

 

DATO: 

08. december 2020  

 

STED: 

Jordløse Møllevej 14 

5683 Haarby 

 

DELTAGERE: 

 

Palle Møldrup, næstformand 

Jakob Andersen, formand 

Ulla Nyborg, kasserer 

Solveig Jensen, sekretær 

Rikke Schultz 

Jan Sørensen 

Poul Rindebæk, 2. suppleant  

 

Afbud: 

Bjarke Kringelhede 

Ove Hagsten, 1. suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 


