
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. August 2021 
 
1. Godkendelse af referat fra 13.07.21 
Tilføjelse i forhold til udbetaling af eksisterende lån såfremt der optages 
kreditforeningslån. 
 
2. Byggeprojekt i Regnormen 
1) Hvor meget har Landsbyens Hus mulighed for at lånoptage og til hvad?.  
2) Hvad er den årlig udgift ved lånoptagelse på 600.000 kr.? 
3) Gennemgang af budget der viser økonomien ved henholdsvis 20 og 26 børn. 
Endnu ikke fremsendt, forventes fremlagt på møde den 11.08. 
4) Opsætning af særskilt måler for vand og el 
5) Fælles byggemøde Regnormen og Landsbyens Hus’ bestyrelser. 
6) Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling før evt. lånoptagelse 
 
Konklusion: 
Jakob sender link til alle med henblik på fremsendelse af foto og cpr-oplysninger til  
kreditforening. Der forventes afklaring af lånemuligheder (beløb og finansiering).  
inden næste bestyrelsesmøde den 14/9. Budget ved henholdsvis 20/26 børn 
fremlægges 11/8. Opsætning af måler ikke effektueret. 
Dagsordenforslag fra Rikke til fælles møde vedtaget. 
 
 
3. Oplæg omkring momspligt (Rikke og Flemming) 
Der er undersøgt krav om evt. momspligt ved omsætning over 50.000 kr. 
Det er udelukkende indtægt fra udlejning af hytter, der vil indgå i det beløb der skal 
svares moms af, såfremt omsætning for denne aktivitet overstiger 50.000 kr.  
Momsregistrering er udelukkende interessant ved større udgiftsposter, Flemming 
har lavet en beregning, der viser at det ikke er vil være en fordel.  
 
Konklusion: 
Det besluttes at undlade momsregistrering.  
 
4. Oplæg om etablering af keramikværksted/kunstskole (Rikke) 
Forslag om etablering af keramikværsted (se mail 3.juli) 
Lokaler og udstyr er gennemgået, flere interesserede har henvendt sig omkring 
keramik. Drøftelse omkring etablering af keramikværksted. 
 
Konklusion: 
Ove beder Raghild fungere som tovholder for en gruppe af interesserede til at 
komme med et oplæg omkring etablering af keramikværksted, med udgangspunkt i 
indretning i kælderen.  
 
5. Status fra køkkengruppe (Rikke) 
Orientering om fremdrift jf. fremsendte beskrivelse den 22. juli. 
Indretning af køkken er fastlagt, den fremsendte plan holder og det forventes, at 
køkkenet er færdigt til brug i uge 37. Der ophænges tegning af det nye køkken, på 
døren med henblik på information om   
Der er fremsendt forespørgsel til flere større nedbrydningsfirmaer med henblik på 
evt. genbrug af nedtaget materiale.  
Der er udarbejdet oversigt for finansiering m.m. i forhold til fondsmidler: 
vedhæftet som bilag, ophænges endvidere på 1. salen.  

Konklusion:  
Flot indsats af køkkengruppe og frivillige. 
 
6. Status på fredagsbar (Mette og Solveig) 
Orientering i forhold til drejebog fra den 14. juli: 
Kulturpuljen er ansøgt, der er p.t. indkommet 14.500 i sponsorater. 
Der afholdes loppemarked og auktion i forbindelse med fredagsbaren, alle 
opfordres til at markere med rød seddel+ navn på effekter der tænkes anvendt på 
senere tidspunkt og derfor IKKE må sælges. Landkort, der ikke hænger klasselokaler 
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Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 



sættes på auktion.  
Der er søgt alkoholbevilling. Flyer er under udarbejdelse, hustandsomdeles i 27/28 august.  
Musiksalen trænger for en oprydning forud for arrangementet, drøftelse af indretning, placering af skærm m.m. 
 
Konklusion:  
På dagen deltager fra bestyrelsen: Ove, Jakob, Mette og Solveig.  
Musiksalen tømmes for scene m.m. Flemming sørger for gennemgang af musikinstrumenter i forhold til evt. salg.  
Jakob sørger for videoklip til facebookgruppe+side. 
 
7. Økonomisk status på EM-arrangementer (Rikke) 
Aktuel status resultat 1000 kr., der mangler endnu en afregning.  
 
Konklusion:  
Evaluering/læring af arrangementer tages med bestyrelsesdagen. 
Konstruktion andelshavere/medlemsskaber medtages til drøftelse på bestyrelsesdagen.  
 
8. Hjemmeside (Solveig) 
Mette har fået kontakt til nystartet medievirksomhed, der vil bistå os med opbygning af hjemmeside, facebookside og 
instagramprofil.  
 
Konklusion:  
Mette og Solveig arbejdere videre med oprettelse og opdatering af hjemmeside, facebokók og instagram. 
Forslag/input vedrørende SoMe sendes til Solveig.  
 
9. Evt 
Udlejning: forespørgsel på leje af klasselokale til Natalie, EDB-lokalet tilbydes til 2000 kr/måned. 
Skilte: Mette har undersøgt muligheder og omkostninger ved etablering af skilt, søges opsat inden 03.09. 
Bestyrelsesdag afholdes søndag den 12. september kl. 08.30-15.30, Flemming og Solveig udarbejder program m.m. for dagen 

 

Næste bestyrelsesmøde 14. september kl. 19.00 i Landsbyens Hus. 
 


