
 Referat VIRTUELT bestyrelsesmøde  lørdag den 23.01.21 
 
1. Ændring i bestyrelsessammensætning 
Bjarke Kringelhede har ønsket at trække sig fra bestyrelsen, derfor indtræder Ove 
Hagsten i bestyrelsen. 
 
2. Fordeling af Bjarkes opgaver 
Email – Solveig , overtager indtil videre, vi anvender landsbyenshus@gmail.com 
Facebook – Rikke, indtil videre. 
Hjemmeside – Rikke og Ulla laver oplæg og beder om hjælp ved Henriette Lesley til 
opsætning.  
 
3. Arbejdsgrupper 
Der er behov for en koordinering af det der foregår i grupperne.  
Oprydnings- indretningsgruppe:  
Der er holdt 1 møder, referat og revideret tegning/oplæg i FB-gruppen 
Udlejningsgruppe: 
Har 1. møde med nuværende lejere den 26.01.21 
Naturgruppe: har p.t. program for børn+voksne. Heraf 5 med Aske og 7 med 
naturguiderne. 
Køkkengruppe: der er lagt oplæg i FB-gruppen med input fra Martin Carlsen 
Åbenthusgruppen: der er holdt 2 møder, der arbejdes i dokument med kortlægning 
af styrede aktiviteter og aktiviteter i åbent hus regi (kan tilgås via googledocs/opslag 
fra Rike 1501021 
 
4. Børnehavens indflytning 
På bestyrelsesmøde i Rengormen har man konkluderet, at børnehaven ønsker at 
blive i de nuværende lokaler i barakkerne.  
 
5. LAG-MANK 
Der er møde torsdag den 28. januar med LAG MANK her skal der være gennemgang 
af projektplanen og oplæg fra Anders Holmskov om muligheder via LAG MANK.  
Vi skal forinden have talt projektplanen igennem og have en grov skitse til 
anvendelse af lokalerne. Punktet rykkes frem som første punkt på dagsorden.  
Rikke og Palle sender et link til deltagelse i mødet. 
 
6. Støtteforening 
Der skal i lokale-planen gøres plads til støtteforeningen.  
Indretningsgruppen har til opgave at tænke det ind i indretningsforslag.  
 
7. Organisering på møder fremadrettet 
Dagsorden udformes af Palle og Rikke, punkter sendes til Palle og Rikke forud for 
mødet. Jakob er ordstyrer, Solveig er referent.  
 
NÆSTE møde virtuelt onsdag den 27. januar 202 kl. 19.30. 
 

 

 
 

 
Referent: Solveig Jensen 

 

DATO: 

23. januar  2021 

Kl. 15.00 

 

STED: 

Virtuelt 

”Solveigs rum” på FB 

 

 

DELTAGERE: 

 

Jakob Andersen, formand 

Palle Møldrup, næstformand 

Ulla Nyborg, kasserer 

Solveig Jensen, sekretær 

Rikke Schultz 

Ove Hagsten, 1. suppleant 

Poul Rindebæk, 2. suppleant  

 

Afbud: 

Jan Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 


