
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 27.04.21 
  
1. Godkendelse af referat 130421 
Godkendt.  
 
Punkter til drøftelse: 
 
2. Fælles gennemgang vedtægter 
Udkast gennemgået og tilrettet, skal sendes ud sammen med invitation 
til generalforsamling. 
SJ renskriver og udsender med invitationer. 
 
3. Sydvest Fyns Lilleskole (Palle+Rikke) 
Lilleskolen har meldt tilbage, at de gerne vil tale videre med os.  
Tidsplan: De ønsker opstart med for-SFO med start 01.04.22. 
Vinder tilbage og inviterer dem til møde med bestyrelsen torsdag den 20.05.21 på 
førstesalen i Landsbyens Hus.  
 
4. Kreditforeningslån (alle) 
Drøftelse af tilbagemelding fra kreditforeningen i forhold til lånoptagelse på 
minimum 500.000 kr. Fordele og ulemper ved diverse modeller er gennemgået. 
Bestyrelsen beslutter at der tages kontakt kreditforeningen med henblik på 
lånoptagelse der kan finansiere renovering af barakker, varmesystemet, indfrielse af 
nuværende gæld og mellemfinansiering til LAG MANK 
 
5. Møde med børnehavens bestyrelse (Ove) 
Der er ønske om etablering af en barak yderligere med henblik på at kunne tage 
børn ind fra ventelisten per 01.10.21. og godkendelse til 29 børn. 
Derudover ønske om ændret indretning. 
Der er fremsendt byggebudget med estimeret udgift 150.000 kr.  
Der mangler angivelse af udgift på flere poster, børnehavegruppen kontakter 
børnehaven for afklaring.  
Der er behov for bistand til udfærdigelse af lejekontrakt og særskilt 
forbrugsafregning. 
 
6. Prioritering af oprydningsplan (alle) 
Invitation til arbejdsdage onsdag-lørdag i uge 17 fra kl. 09.30-20.00 
Hvilke opgaver skal prioriteres i hvilken rækkefølge. 
* Indretning af caferum 
* El i cafe- og kursuslokale  
* Ryddet musiksalen 
* Rengøring af musiksalen 
* Male musiksalen 
* Renovering af sovesofa 
* Nedtagning af gardiner 
* Skoleskilte pilles ned 
Jakob sørger for stillads til gymnastiksalen. 
Rikke er i Landsbyens hus alle dage og sørger for forplejning.  
 
Punkter til orientering: 
 
7. Opfølgning fra 13.04.21 
Pris på ståltag (Jan) – udsættes til 11.05.21 
Tilbagemelding fra boldklubbens bestyrelse (Jan) – boldklubben er interesseret i at 
gå videre med etablering af fitnessrum, Sanne Højlund, Sine Odgaard deltager. 
Jakob og Solveig deltager fra Landsbyens Hus – Solveig indkalder 
Kodelås (Jan) -  udsættes til 11.05.21 
Tilbagemelding fra Køng (Jan) – Jan rykker 
Henvendelse til Lennart Dahlquist vedrørende gulve - udsættes til 11.05.21 
Krav om tilladelse til nedtagning af del af nuværende cykelskur (Jakob) – der skal 
ansøges. 
Udskiftning til LED-belysning, tilbud på optimering af internetforbindelse, udbedring 
af udendørsbelysning (jakob) – ELFLEX er kontaktet desangående, der er aftalt møde 
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Jakob Andersen, formand 

Palle Møldrup, næstformand 

Ulla Nyborg, kasserer 

Solveig Jensen, sekretær 
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Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 



torsdag den 29.04. 
Skotrender og reparation af  fladt tag (Jakob) – Brian vil være behjælpelig med opgaven. 
Tilbagemelding fra møde med pressen (Rikke) – der er bragt en fin artikel bragt, Rikke kontakter for endu artikel. 
Erfaringer fra Korinth vedrørende kodelås (Solveig) – afventer tilbagemelding. 
Invitation til generalforsamling til andelshavere (Solveig) er klar til at sendes ud, vedtægter gennemarbejde og medsendes 
Hjælpe-opslag til nyhedsmail (Solveig) – er sendt til Jørgen, men endnu ikke bragt. 
Kontakt til Einar for renovering på 1. salen (Solveig) – Einar kommer lørdag/søndag uge 17.. 
Mobilepay (Ulla) – der mangler godkendelse af dokument fra Jakob. 
Bookingkalender (Ulla) - udsættes til 11.05.21 
Bistand fra Revison Fyn (Ulla) – der er endnu ikke kommet en aftale i stand, Ulla kontakter Gitte 
Fondsansøgning update (Palle) - hvis vi får grønt lys fra Lag Mank indstilles ansøgning til By- og boligministeret, fristen herfor er 6. juni 
og tilbagemelding til Landsbyens Hus forventes 16. juni.Ansøgning er på 350.000 kr. + 350.000 kr. egenfinansiering, aktuelt afventes 
tilbud nummer 2 for murerarbejde.  
Oplæg til sponsoraftale (Jakob og Poul) - forslag om kontakt til virksomheder med henblik på aftale om årligt beløb, udsættes til 
11.05.21, 
Oplæg til indvielse (Rikke og Jan) - oplæg gennemgået, lagt under filer i FB-gruppe. 
Status på visning af EM i fodbold (Rikke og Ove) – Rikke har fået lovning på gratis visning af 10 kampe, der skal være reklameopslag, 
visning af 10 kampe, sommerkulturpulje ansøgt om 25.000 kr. Rikke og Ove arbejder videre.  
 
8. Evaluering af dette møde/punkter til kommende møde 
 
Automatisk betaling af medlemskab – Solveig undersøger ved Korinth,  
Ove sørger for billeder af Jakobsen + andre sponsorer 
Ulla – sørger for skilt 
Ove – sørger for kontakt til Jørgen med henblik på artikel til tackling 
 
Næste møde tirsdag den 11.05.21 kl. 19.00 (Palles fødselsdag) – Solveig indkalder 


