
 
Mødereferat  

Dato: 
19. marts 2018 

Tid: 
Kl.19:00 – 20:00 

Sted: 
Sjællands Odde Aktivitetshus 

 

Mødedeltagere: 
Jørgen Revsbech, Per Jakobsen, Michael Pedersen, Carsten Christoffersen, Birgit Pedersen 
Ingrid Pedersen 
På mødet deltager også: Jette Rude som referent 
 

 

Dagsorden: 
1) Status på lejekontrakter, byggesag samt finansieringen 
2) Gennemgang af regnskab, samt underskrift og færdiggørelse af generalforsamlingsreferatet med de 
påkrævede bemærkninger til regnskabet.  
3) Afklaring af hvem der er valgt til bestyrelsen for 1 og for 2 år ved den afholdte generalforsamling. 
4) Forretningsorden for bestyrelsen – herunder dagsorden for møder samt møderække samt start på årshjul. 
5) Status på medlemskartotek    
6) Nyt fra Aktivitetsgrupperne 
7) Nyt til Oddenportalen 
8) Næste møde  
9) Evt. 
 

Referat: 
1) Lejekontrakter: 
Læge har underskrevet sin lejekontrakt.  
Fitness skal inviteres til møde, og Jørgen, Michael og Per tager kontakt til Peter/Dorrit/Leo. Der er kontrol målt. 
Der er udarbejdet råskitse til driftsbudget. Der holdes forberedende møde tirsdag den 20/3, kl. 19:15, i 
aktivitetshuset. Umiddelbart herefter sendes indbydelse til møde med Fitness.  
Byggesag: byggetilladelsen afventes stadig. Jørgen Revsbech tager kontakt til kommunen vedr. kravene til 
handicapadgang som vi har fået forhåndsviden om i byggetilladelsen. 
Finansiering: Banken udarbejder papirer. Vi rykker når byggetilladelsen modtages. 
 
2) Gennemgang af regnskab mm afventer at vi får det reviderede regnskab fra revisor. KEM har pt. kontakten. 
Jette rykker og tilretter generalforsamlingsreferatet. 
 
3) Jørgen Revsbech og Ingrid Pedersen besluttes valgt for 1 år – øvrige for 2 år. 
 
4) Suppleant skal være med til bestyrelsesmøder, en sekretær kan være til rådighed udenfor bestyrelsen, 
normalt 1,5 time, udkast til dagsorden, møde 1 gang om måneden - hver den 1. mandag i måneden – første 
gang 9/4, start kl. 19:00.   Punkter, der ønskes behandlet, sendes til Jette 10 dage – dagsorden udsendes 1 
uge før. Mødereferater skal underskrives efter mødet. Udkast til Årshjul udarbejdes til næste møde.           
  
5) Ingrid skal have liste med mailadresse fra Jørgen. Ingrid sender mail ud om betaling af kontingent.  Vi 
afventer at lejekontrakten med fitness er på plads.  Konto er oprettet til formålet i Dragsholm Sparekasse.  
Medlemskampagne og information samt presse meddelelse mm tages med på næste dagsorden. 
 
6) Nyt fra Aktivitetsgrupperne.  
Carsten Christoffersen tilbyder at styre vedligeholdelsesgruppen for både hus og have. 
Birgit Pedersen vil gerne stå som tovholder for en aktivitetsgruppe. Igangsættelse afventer at lejekontrakter er 
på plads.  
 
7) Vedtægter lægges på Oddenportalen.dk sammen med mødereferat fra konstituerende. 
 
8) Aftalt til 9/4, kl. 19:00. 
 
9) Forslag om Åbent hus når lejekontrakter er på plads.     
  

 
 

Jørgen Revsbech Michael Pedersen Per Jakobsen 

Ingrid Pedersen Carsten Christoffersen  

   

 


