
Tema: Økonomi, markedsføring og principper for daglig drift 
 
1. Godkendelse af referat fra 270121 
Godkendt.  
 
2. Økonomi: 
a. Status på økonomien: 
Indtægter og udgifter i januar måned, saldo pr. 1/2 
Forventede udgifter og indtægter frem til 1. april v/Ulla Nyborg 
 
Status på NEM konto, der udestår forsendelse fra 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Marts måneds udgifter betyder, at vi kommer til at bruge af indtægterne fra 
andelssalg til driften. Der arbejdes videre med bankforbindelse via Middelfart 
sparekasse. Herefter kreditforeningslån ved LK-kredit på 300.000. 
 
b. Hvordan får vi penge i kassen fremadrettet? 
Hvordan får vi målrettet vores projekter, så vi realiserer ideerne.  
Samtidig med fokus på hvordan vi får andre engageret til at drible videre med 
ideerne.  
 
- Husleje - faste lejere og status på lejeaftaler med faste lejere v/ Ulla Nyborg og 
Ove Hagsten Pedersen 
Udlejningsgruppe har holdt med nuværende lejer, priser er afstemt og der 
udfærdiges lejeaftaler med beskrivelse af timeforbrug, lokalebehov m.m. 
Der skal udfærdiges lignende aftale for støttegruppen, som er velkommen som lejer 
på betingelse af at Landsbyens Hus indgår i de foreninger der betænkes. 
Ove og Ulla færdiggør lejeaftaler. 
Poul sørger for opsætning af måler i forhold el og vand for Regnormen. 
 
- Medlemskaber (pr. 1.4 eller efter generalforsamling). Hvad får man for sit 
medlemskab? Principper ..., priser v/ Rikke Schultz 
Første opkrævning af kontingent fra 01.04. og derefter halvårlig opkrævning. 
Rikke fremlægger principper for åbent hus arrangementer på næste møde. 
Solveig indkalder til møde i åbent hus gruppen 
 
- Kurser - status v/ Rikke Schultz 
Der er planlagt 4 kurser i sommerferien, Kom til Brasillien i Jordløse, Tag til Afrika i 
Jordløse, 2 teateruger. Rettet til familier, estimeret overskud 4.000 kr per kursus.  
 
- Anden udlejning (se forslag til Lejekontrakt) v/ Rikke Schultz 
Udlejningsgruppen kontakter forsamlingshuset, afklaring inden generalforsamling. 
 
- Salg af andele - status på salg, status på husstandsomdeling - opfølgning hvordan 
(Alle) 
Der er solgt 167.000 andele, brev er klar til omdeling, der mangler reklame på 
bagsiden. 
Solveig sender brev til alle, Rikke og Ulla udfærdiger bagside og sender til tryk ved 
Poul. 
 
- Status på ansøgninger - overvejelser vedr. Lag-mank ansøgning v/ Palle Møldrup 
Der er lagt opdateret oversigt i facebookgruppen.  
 
-Salg af diverse effekter v/ Ulla Nyborg 
Solveig kontakt med Birgitte Jørgensen i forhold salg af skolemøbler og materialer 
 
Opsamling: hvad skal præsenteres på generalforsamlingen vedr. økonomi 
Udskydes til næste møde. 
 
3. Markedsføring 
a. Status på Hjemmeside v/ Ulla Nyborg (se www.Landsbyenshus.dk) 
Jakob undersøger ved Louise Skjødt om hun vil tegne et logo. 
Jakob kontakter fyens.dk for omtale i forbindelse med opdeling af flyer. 
Hjemmesiden udbygges. 

 

DATO: 

09. Februar 2021 

Kl. 19.30 

 

STED: 

Jan Sørensen, Strandbyvej 83 

 

 

DELTAGERE: 

 

Jakob Andersen, formand 

Palle Møldrup, næstformand 

Ulla Nyborg, kasserer 

Solveig Jensen, sekretær 

Rikke Schultz 

Jan Sørensen 

Ove Hagsten 

Poul Rindebæk, 2. suppleant  
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Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 

https://www.facebook.com/ulla.nyborg?eid=ARDpAoIIhGY5EWM4CVq7t0dx2xvK7mh4JzRF7JbAjEPBN4Bsy2Lw2uHc2K2erbDuDoCJ1vREpKmbY68H
https://www.facebook.com/ulla.nyborg?eid=ARCyYtkmVR7w2SAX0uKRfH76GYdlWVBsmYl44hnQv2HOHVumBuOR01UUDd0BMTaSXdQfKLycwy0MFoWJ
https://www.facebook.com/ovehagsten.pedersen?eid=ARA6aHy0W9OHqSAogAdp5xDVutz2Mpv2bGZ5BuG-jzfjAmCQzC1dR6hIsGRVR_2CTQlc03nH095dkiT6
https://www.facebook.com/rikke.schultz?eid=ARDQ-O-mjJTIwaeZEEcsljvujqul-0FD2_d9NRQIY0GAM1XhBKWQFs0GMuV15DB_LzKnYpfkqf2Ta8Ui
https://www.facebook.com/rikke.schultz?eid=ARCf98PaJ2u5hlxbWLFvkmuPAL277cygxnuDk5cZxe6jMRLGhwwmqU0AmMBFdAK1KaqU5jg54FyPGnHO
https://www.facebook.com/rikke.schultz?eid=ARB5P_W__HKZcw3vZpkznDGghsjAFOXEiU8wgTEutcg_iwrLPQS6b03y5xhVkVdrQdWBHkZdcSgvDXPW
https://www.facebook.com/palle.moldrup?eid=ARAoI9BqXmGDHFZ4xzEbmeia3cDv5nR1rBrF78n8MBWxaCXmdVu0M8M1pipS9HShWiGQfpPm9HLtZhb0
https://www.facebook.com/ulla.nyborg?eid=ARAcKE6yGuGfHtG44yqSGDrmiphHl8U1neBDfSPUdtEvZkXxCDoQEH1tTK1E2sTKe1d8lw3cfA0jAzaY
https://www.facebook.com/ulla.nyborg?eid=ARDm64pma4T6-Q19_9FNx8MwtHYhFf7wVUrSyZFgOBVRFhck6i8p7GlbJ8rQ4h_KgvGi75BQhn4kj3XM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flandsbyenshus.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PWLxhLKscbHCbFb6_BC8yltU48AwUBWZbpy7BzJhrTnjMDWREiSLJN7I&h=AT0DeRMNYY1nb0Gk0I1h7fQyC9IfJAX1PtFwADyUxXsP-_a21dKgsxH_ARam9j1Z5Lo500dKFct_em4l2OxhyYv1JOKGUmiVdizAXaQliUXLufPRSW8Hd5RPtd_oE4u6sNJ_xV0L


b. Facebook - oplæg v/ Rikke Schultz 
Rikke nedlægger den nuværende facebookgruppe, opretter en offentlig gruppe således at man kan dele opslag.  
Når vi har aktiviteter klar laves en facebookside. 
c. Nemtilmeld - oplæg v/ Rikke Schultz 
Rikke opretter NemTilmeld således at man kan betale og returnere betaling.  
d. Samarbejde med forsamlingshuset vedr. udlejning 
Er tidligere behandlet. 
d. Visit Assens og andet – Alle 
Instagram+snap 
 
4. Principper for daglig drift 
a. Ansvar for at åbne og lukke 
Jakob og Jan kontakter Niels og Bo med henblik på lukke. 
b. Rengøring 
Lejekontrakter tilføjes at man efter brug skal feje lokalet og tømme skraldespand.  
På sigt skal der være rengøringshjælp, der er god erfaring med nuværende løsning. 
c. Grønne områder 
Pedelgruppen overtager pasning af de grønne områder. 
d. Låse og nøgler 
Ulla har liste over nøgler der er i omløb, nøgleudvalg. 
 
5. Løbende sager: 
a. Post Til Landsbyens Hus 
Jan og Jakob opsætter postkasse. 
b. Oprydning - indretning - hvordan skrider det fremad 
Profylakse er ryddet, rum 3-5 er i gang, 1. sal i gang, krea er i gang. 
c. Mindre nødvendig reparationsarbejder 
Der laves iste for hvert rum. 
d. Underskrift og uddeling af andelsbeviser 
 
6. Evt. 

Kontor udlejes til børnehaven for en 3 måneders 
Fælles EM kampe. 

https://www.facebook.com/rikke.schultz?eid=ARCIV6f9z6Jfj5nLuNsB1XkX5AJc055Zu49iDC8EFwO5v14fzQ7-esPPUCcedtbLoI84RHjpfWU1z5Qc
https://www.facebook.com/rikke.schultz?eid=ARAEuMh-Bh7L8wqgA7f4M0f0d6ooihul5q05g9aQ833ZqQW1SRa1Ec0q5HsQ-qaziSHy1bMGc00bmzsc

