
 
Mødereferat  

Dato: 
7.maj 2018 

Tid: 
Kl.19:00 – 20:30 

Sted: 
Sjællands Odde Aktivitetshus 

 

Mødedeltagere: 
Jørgen Revsbech (JR), Per Jakobsen (PJ), Michael Pedersen (MP), Carsten Christoffersen (CC),), Birgit Pedersen(BP) Afbud fra 
Ingrid Pedersen IP Referent: Jette Rude 

 
 

Dagsorden: 
1) Status på lejekontrakt m/Fitness - JR 

2) Status på byggesag - JR 
3) Status på finansiering - JR 
4) Status på forretningsorden samt årshjul for bestyrelsen  - Jette 
5) Status på medlemskartotek   - IP 
6) Nyt fra Tovholderne: Indvendig og udvendig vedligehold herunder afviklet arbejdsdag 21/4 - CC 
samt Aktivitetsgruppen - BP 
7) Nyt til Oddenportalen 
8) Næste møde  
9) Evt. 

 

Referat: 
 
1: Der afventes endelig kontrakt med Fitness 
 
2) Der har været afholdt 2 møder med håndværkerne.  Byg og bo går i gang efter Pinse. Carsten har sendt den første regning. KEM har 
fået svar fra kommunen vedr. etablering. 10 parkeringspladser, så handicapadgangsproblematikken er afklaret. (kørefast indgang til lægen 
skal etableres. 
Netforbindelse: Per og Carsten er ved at undersøge om vi kan få fibernet ved FIBIA.  Skal undersøges i forbindelse med lægens lejemål. 
Og evt. e-sport. Der er etableringsomkostninger.   
 
3) Intet nyt. 
 
4) Månedlige møder, suppleanter med, sekretær kan vælges uden for bestyrelsen. Der skal nedsættes aktivitesudvalg, og udvendig og 
indvendig  vedligehold.  Tovholdere for udvalg, som ikke er med i bestyrelsen kan deltage i starten af bestyrelsesmøderne i den første del. 
Årshjul delt om og der fyldes på efterhånden. 
Frist for indsendelse af forslag til dagsorden 10 dage før og dagsorden sendes ud senest 7 dage før mødet. 
 
5) Ingrid ikke tilstede. Ingrid har modtaget listen over medlemmer fra Jørgen. Konto nr. skal rettes på hjemmeside.  0537 – 0000722405. 
Aktion: PJ.  Opfordring til medlemskab på Oddenportalen og Åbent hus når Fitness har skrevet under og byggeriet er færdigt. 
 
6) Arbejdsdag 21/4, ca. 10 – 12 stykker fremmødt. Der blev gået til den udvendigt og der skal aftales en ny dag inden længe f.eks. 11/5, 2/6 
og 30/6.  Aktion: CC.  Carsten slår græsset i denne uge.         
 
Aktivitetsgruppen (Birthe) har gjort sig tanker og vil gennemgå rummene for evt. funktioner/indretning. Velux fonden kan søges om inventar, 
billardbord, dartskiver.  Lokaldemokratipuljen kan evt. søges. Jem & Fix 
har også en pulje. 
 
7) Afventer Fitness 
 
8) Næste møde 4/6 
 
9) Ide: adgang til kælderen fra køkkenet. 
Rykket for  underskrevet regnskab. 
CC donerer en græsslåmaskine til huset og efterlyser haveredskaber på F.. Flink  
64 bøger er solgt i Brugsen.  
Dagsordenspunkt til næste gang: Odden sætter sejl plan. 
Jette sender ny kontrakt frem til Jørgen.     

 

 
 

Jørgen Revsbech Michael Pedersen Per Jakobsen 

Ingrid Pedersen AFB Carsten Christoffersen  

   

 


