
 
Mødereferat  

Dato: 
03. september 2018 

Tid: 
Kl.19:00 – 20:30 

Sted: 
Sjællands Odde Aktivitetshus 

 

Mødedeltagere: 
Jørgen Revsbech, Per Jakobsen, Michael Pedersen, Carsten Christoffersen, Birgit Pedersen (AFB), 
Ingrid Pedersen (AFB) og Jette Rude.  
 

 

Dagsorden: 
1) Status på byggesag, der har været foretaget afleveringsforretning uge 32. 
2) Status på finansiering, der har været afholdt møde med banken den 24/8 
3) Status på årshjul og forretningsorden – JR arbejder videre 
4) Status på ordensregler samt procedure for lån af lokaler 
5) Udarbejdelse af Tidsplan/to do liste 
6) Nyt fra Udvendig og Indvendig vedligeholdelse, herunder renovation, internetløsning, istandsættelse af foreningsdelen (stueetage og 
kælder) samt skilte  
7) Nyt fra Aktivitetsgruppen  
8) Nyt til Oddenportalen og aktivitetshusets facebookside 
9) Næste møde - 1/10 
10) evt.  
 
1) Aflevering Der er ingen udeståender. Maleren burde have malet loftet i lægens del – IB kontakter maleren. 
Asfalt på parkeringspladsen ved lægen – bør udbedres på sigt.   
Asfalt pletten foran huset ved sandkassen, er lagt i forbindelse med indlæggelse af fibernet – der bør kigges på 
om sandkassen skal nedlægges og fliser på så der evt. kan være borde/bænkesæt – det skal drøftes. Det hul 
der pt. er afspærres foreløbig med minestrimmel. Aktion Karsten. 
Skilt mod lægens indgang til gitterlågen ved Aktivitetshuset. Aktion Jette  
Airmaster i Fitness rummet (spinning) ligger i kælderen og skal blot sættes op. Men aftalt med Allan at vi ser 
tiden an om den er nødvendig.  
Vi starter på udfærdigelse af en bruttoliste for vedligehold/forbedringer, der skal/ønskes udført – og den skal 
prioriteres.     
 
2) Der er underskrevet lån kr. 230.000 6%, 20 årig, afdrages med 20.000 om året.renten kan forhandles på et 
senere tidspunkt.   Kassekredit kr. 300.000 – limit, 6 %.   Driftsbudgettet skal herefter reguleres - KEM. 
Vi har modtaget skødet på ejendommen. Og der kan nu tegnes forsikring – Aktion Jørgen R 
 
3) JR arbejder videre på dette. 
 
4) Per og Jette arbejder på dette. Evt. indkalde bestyrelsen til møde om dette hvis der er brug for dette.  
Yoga – Anette Kannegaard har haft prøvetime i lokalet, og det accepteres, at hun kan anvende lokalet onsdage 
fra kl. 17:00 - 18:00 denne sæson – indtil vi ved hvilken funktion og indretning rummet skal have. KEM laver 
udkast til kontrakt. 
Adgang til Aktivitetshuset ved udlån – klares pt med en kode til nøgleboksen  ( som vi så herefter skifter hver 
14. dag.) 
 
5) Igangsættes og vedlægges mødereferatet – et eksemplar sættes op på opslagstavlen.  
 
6) Der er kommet 2 renovationsspande – de skal placeres ved hækken – venstre hånd fra hoveddøren – et 
skjul bør etableres.  
Internet til lægen er løst via Fibia.  Fitness har deres eget trådløse. Aktivetshuset har p.t internetløsning via 
Oddenportalen.  
Skilte: Fitness – vil gerne have deres gamle skilt op på facaden under deres vinduer. Det skal vi tage en 
afgørelse omkring.   Michael /Jette bestiller de sidste skilte til  
Foreningsdelen: Kaj er i gang i kælderen - vi skal have en liste til Kaj, hvad han går i gang med.. 
Fyrrum og Pedelrum kan man startes op.  Kaj og Ib indkaldes af Jørgen. 
Lægen mangler lys i venteværelset  - maleriet males over. Jørgen giver Kaj besked.    
JR taler med lægen om det skal være en pakkepost postkasse eller alm. og Aktivitetshuset køber en.  
Fitness kan sætte deres postkasse på skraldespandsskjuler, som kommer op – Jette Svarer på Dorits mail.. 
Fitness sætter en ringeklokke op ved hoveddøren. 
 
7) Afbud fra Birgit.   
 
8) Lægen og Fitness er nu flyttet ind og nu går vi for alvor i gang med at istandsætte foreningsdelen.  Ønsker 
nogen at anvende mødelokalet, kan de henvende sig til formanden Jørgen Revsbech. 
 
9) Næste møde 1. oktober, kl. 17:00 
 
10)   
 

 


