
 
Mødereferat  

Dato: 
05.november 2018 

Tid: 
Kl.19:00 – 21:00 

Sted: 
Sjællands Odde Aktivitetshus 

 

Mødedeltagere:9 
Jørgen Revsbech, Per Jakobsen, Michael Pedersen, Carsten Christoffersen, Birgit Pedersen, 
og Jette Rude.  
 

 

Dagsorden: 
 
1) Information om Økonomi – status på byggeregnskab, samt regnskab/budget til indretning af foreningslokale 
mm  
2) Retningslinjer og ordensregler – udkast vedlagt  
3) Dato for indvielse 
4) Nyt til Oddenportalen og aktivitetshusets facebookside 
5) Næste møde  
6) Evt. 
  
 

1)  Endelig byggeregnskab forventes færdigt slut november / start december.  
Lejekontrakt med hjemmesygeplejen (Odsherred Kommune) er  underskrevet. 
Herefter udestår udbetalingen på de ca. kr.200.000). Det er besluttet at Birgit kan 
anvende kr. 10.000 til færdiggørelse af køkken, incl. hårde hvidevarer og service. 
Jette kigger hos Lions og genbrugsbutikkerne i Højby om der er spisebord/stole til 
foreningslokalet.   Jette spørger om kontakt stadig har cafe` stole.  

 
2) Retningslinjer og ordensregler vedtaget, idet det er aftalt, at vi reviderer den, når det 

er aktuelt. Per og Jette udfærdiger brugervejledningen hurtigst muligt.  
Retningslinjerne og Ordensreglerne lægges på portalen og sættes op på 
opslagstavlerne. 

 
3) Indvielse: Arbejdsdato lørdag, 5/1 – nytårskur – kl. 11:00. JR taler med lægen og 

Birgit taler med behandlerne.  Fitness informeres også. Når datoen ligger fast, så 
laves der invitation og offentliggøres til diverse medier.  Program fastlægges på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
4) Se punkt 2. Birgit tager fotos af køkkenopsættelse. 

 

5) Mandag den 10/12 – fremover 2. tirsdag i måneden, kl. 19:00. 

 

6) Der er købt julebelysning til flagstangen og tændes med timer (Per og Carsten sætter 
op). Lars og Michael taler skilte opsætning på torsdag. Birgit fortæller lejerne i 
behandlerrummet at lågen skal være lukket. Revsbech skriver til lægen herom.  JR 
tilmelder samlet til Odshædring. Per og Jette udfærdiger nøgleoversigt.  Carsten 
rykker Dansk Brandsikring. Carsten udfærdiger udkast til ark  til aflæsning af el og 
varme til opsætning i fyrrummet. Aflæses ved hvert bestyrelsesmøde samt 1/1 – 
31/12. 

 

 
 

Jørgen Revsbech Michael Pedersen Per Jakobsen 

Birgit Pedersen Carsten Christoffersen  

   

 


