
Referat Virtuelt bestyrelsesmøde onsdag den 27.01.21 
  
1. Overordnede ønsker til aktiviteter i huset her og nu  
 
Åbent hus aktiviteter for medlemmer (medlemskontingent)/ v. Solveig  
Gennemgang af dokument, styrede og ikke styrede aktiviteter. 
Åbent hus kl. 8-10 + 16-22 man-torsdage.  
Forslag om at videreføre banko i tidligere koncept. 
Dokumentet ligger under opslag fra Rikke den 15. januar. 
Afklaring af evt. koncept for banko, Jan undersøger muligheder ved Jette.  
 
Lære-Være-Steds aktiviteter m. spisning Kursusaktiviteter/ v. Rikke  
Der er en styregruppe for læreværested, men gruppen er åben for alle som kunne 
tænke sig være med til at arrangere. Aktiviteten er ligeledes åben for alle, der skal 
tænkes leje af lokaler i den forbindelse. 
Forslag om at lære-værested-arrangementer flyttes til Landsbyens Hus regi, Ove og 
Palle kontakter styregruppen 
Kursusaktiviteter 4 dages kursus, der påtænkes 20 uge kurser jf. BUDGET 
Dagskurser hvor andre kan leje sig ind, prisliste  
Rikke arbejder videre med det anførte koncept.  
 
Naturskole/ Turisme/ v. Palle 
Naturguider vil gerne køre videre med tidligere projekter, istidens landsskab, 
Helnæsbugten, flora m.m. 
Der skal udarbejdes et budget for tur, således at der bliver et deltagergebyr. 
Aske har meldt sig til flere arrangementer, fuglestemmer m.m. 
Skal afklares i hvilket regi det skal køres. 
Der er ansøgt om 20.000 via Nordeafonden. 
 
Madskole/ v. Rikke  
Annette Thomsen har meldt sig som interesseret i at stå for et børnehold med 
fælles madlavning, evt. temaer for madlavningshold. 
Jan undersøger om det evt. kan lægges i boldklub. 
Udlejning til fester, samarbejde med forsamlingshus oplæg fra udlejningsgrupper. 
 
Kaffestue/ Samlingsrum v/ Ulla  
Et samlingssted med selvbetjening til kaffe, øl, madpakke m.m., et sted hvor man 
kan mødes uden at være deltagende i en aktivitet.  
En opmærksomhed på regler i forbindelse med salg af fødevarer.  
 
Reparations/ Salgsområde/ Støtteforening v/ Solveig  
Mulighed for genbrug/upcykling – man kan få repareret defekte effekter mod 
betaling eller aflevere til genbrug. 
 
Børnehave/ v. Jakob  
Børnehave vil gerne leje et kontor udover nuværende aftaler. 
Tørretumbleren er gået i stykker.  
Poul finder alternativ løsning.  
 
Boldklub/ v. Jan  
Boldklubben har brug for at der bliver ændret minimalt på de nuværende tider. Der 
er behov for et koordineringsarbejde mellem flere aktører i forhold til at fordele 
lokalerne. Der er brug for en bookingansvarlig.  
Hjemmeside skal kunne præsentere et overblik i forhold til ledige lokaler. 
Ulla arbejder videre. 
Udlejningsgruppen skriver faste aktiviteter ind i aktivitetsskema. 
 
Aktiviteter for børn/ børnefamilier/ v. Palle  
I samarbejde med Aske er planlagt 10 arrangementer for børn og voksne.  
Palle vil lave en ansøgning til Friluftsrådet, der er påtænkt deltagergebyr. 
Gruppen vil gerne have ideer og andre med i arbejdet.  
Forslag om at inddrage unge mennesker ved opslag i Her og Nu. 
Via Culturarte er der gang i muligheden for teaterstykke samt kampsport. 
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Kulturelle aktiviteter (Musik i byen, Hosefest, Musik, Quiz, Banko)/ Alle  
Vi afventer henvendelser fra de etablerede foreninger i forhold til arrangementer, banko  
 
2. Hvordan vil vi gerne indrette huset  
Med udgangspunkt i den nummererede grundplan over lokalerne diskuteres ønsker til indretning. Overvejelser fra 
indretningsgruppen v/ Rikke, Solveig og Ulla og drøftelse heraf.  
Gennemgang af nuværende skitse og udkast til indretning, planen tages videre med til andelshavere enten via brev eller ved 
generalforsamling.  
Forslag om opdatering af køkken og etablering af mellemgang (nr. 18) således, at der lukket og gulve er i området er i ens niveau, der 
ansøgt og bevilliget 50.000 kr. derudover ansøgt i (?)pulje 82.000 kr.  
 
3. Hvilke ønsker har vi til ombygning?  
Børnehavens ønsker/ v. Poul og Jakob  
Der arbejdes i etablering af yderligere barakker.  
Bed and Break fast/ v. Ulla  
Drøftelse omkring overnatningsmuligheder. 
Holdningen er at afvente de store ombygninger og renoveringer, der skal afventes yderligere store tiltag og fokuserer på det der her 
og nu kan sættes i værk. Gerne således at vi kan samle sammen til én stor ansøgning ved fonde. 
Fællesfaciliteter i forhold til ny bosætning/ v. Palle  
Udskudt. 
 
4. Hvad støtter Lag-Mank (Lokal AktionsGruppe f. Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde). 
Bosætning – Fællesfaciliteter i forhold til nye boformer Naturturisme – Aktiviteter, Produkter, faciliteter og feriepakker Se også Lag-
Mank’s hjemmeside: www.lag-mank.dk Ansøgningsfrist: 15. april  
Der holdes virtuelt møde den 27.01.21 kl. 16.00 Ulla, Palle, Rikke og Ovedeltager. Lag-mank orienterer om hvad de kan 
tilbyde/projekter der kan ansøges til. Fra bestyrelsen informeres om de aftalte her og nu planer samt samarbejde med Assens 
kommune om omfordeling af 3,2 hA jord til udstykninger til bosætning.  
 
5. Økonomi  
Gennemgang af budgettet (Det der er fremsendt til kommunen) v/ Palle 
Der er ansøgt om drifttilskud 149.000 kr. i første år. 
Husleje fra Boldklub, arkiv og børnehave v/ Ulla og Ove  
Udskudt. 
Kursusvirksomhed v/ Rikke Principper f. Medlemskab  
Udskudt. 
 
6. Status på banksituation, betalte udgifter, aktuel kassebeholdning 
/ v. Ulla  
Udskudt. 
 
7. Status på forsikring 
 v/ Jakob og Ulla  
Udskudt. 
 
8. Evt. 
Oprydningsgruppen – se fil i mappen 
Hustandsomdelt brev jf. tidligere, der rettes til i udkastet og Poul sørger for print samt hustandomdeling – Poul og Solveig 
 
Til kommende møde: økonomi og generalforsamling 
 
NÆSTE MØDE tirsdag den 09.02. kl.19.30 Landsbyens Hus/virtuelt 


