
Referat 
 
1. Køb af bygninger 
Advokat Jens Bruusgaard har mandag den 28.12.20 meddelt at købet er 
gennemført, idet ingen partshavere/kreditorer har gjort indsigelser.  
 
Der er sendt informationsmail ud til andelshavere 28.1220. 
Nyheden er delt på jordløseherog nu.dk 28.12.20. 
Der er bragt fin artikel i Fyens.dk den 29.12.20 
https://fyens.dk/artikel/landsby-har-samlet-stort-bel%C3%B8b-ind-og-jubler-skole-
k%C3%B8bt-inden-tvangsauktion 

2. Status på bankforbindelse 
Konto er oprettet i Rise, der mangler underskrifter.  
Poul har undersøgt i Middelfart, de vil gerne have foreningen som kunde. Lån vil 
kunne optages gennem LR-kredit.  
Poul vil undersøge ved øvrige foreninger i byen om evt. samlet flytning.  

3. Forsikring 
Bygningerne er aktuelt forsikret, fornyet opkrævning sendes via kurator.  
Jakob har bedt selskab om et tilbud. 
Bjarke bedes lige få et tilbud –papir på nuværende forsikring fremsendes til Bjarke.  
 
4. Alarm 
Ulla har haft kontakt til nuværende alarmselskab, aftalen er aktiv. Der er aktuelt to 
forskellige selskaber/aftaler på skole og børnehave.  
Solveig anføres som kontaktperson ved alarm, tlf. 2135 3207 
Rikke og Ulla arbejder videre med ny aftale.  
 
5. GDPR 
Da foreningen har personoplysninger, skal der udarbejdes fortegnelse, 
privatlivspolitik, databehandleraftale samt angives dataansvarlig. 
Solveig udarbejder udkast af ovenstående til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Arbejdsgrupper 
Vi skal have aktiveret og involveret lokalsamfundet i det videre arbejde.  
Rikke udarbejder udkast til arbejdsgrupper til næste bestyrelsesmøde.  
 
7. Hjemmeside 
Jf. tidligere aftale har Henriette erhvervet domænenavn, som foreningen må bruge.  
Bjarke har oprettet facebookgrupper til bestyrelsen og andelshavere. 
Nyheder deles på jordløseherognu.dk derudover skal der oprettes hjemmeside.  
Bjarke bedes udarbejde udkast til dette til næste bestyrelsesmøde 
 
8. Opsyn med skolen 
Solveig påtager sig opsynet med skolen i dagligdagen. Niels Fløistrup har formentlig 
en del erfaring og relevant viden omkring fyr, bygninger m.m. som vi gerne skal 
have overleveret. Det vurderes gavnligt at få VVS-kyndig med på en rundtur.  
Poul undersøger om Søren (?) vil være behjælpelig. 
Solveig kontakter Niels Fløistrup for en gennemgang af skolen.  
 

NÆSTE MØDE tirsdag den 12.01.21. kl. 19.30 i boldklubbens lokaler. 
 
 Ref. Solveig Jensen 

 

DATO: 

30. december 2020 

 

STED: 

Virtuelt 
 

 

DELTAGERE: 

Jakob Andersen, formand Palle 

Møldrup, næstformand 

Ulla Nyborg, kasserer 

Solveig Jensen, sekretær 

Rikke Schultz 

Poul Rindebæk, 2. suppleant  

 

Afbud: 

Bjarke Kringelhede 

Jan Sørensen 

Ove Hagsten, 1. suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 
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