
 
Mødereferat  

Dato: 
26.juni 2018 

Tid: 
Kl.19:00 – 20:30 

Sted: 
Sjællands Odde Aktivitetshus 

 

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

 

Dagsorden: 
1) Status på lejekontrakter 
2) Status på byggesag – herunder hvilke døre vi ønsker brik system på v/PJ.  
3) Status på finansiering og forsikring 
4) Nyt fra Aktivitetsgrupperne 
5) Deltagelse i Odden sætter Sejl- praktiske detaljer aftales og opgaver fordeles 
6) Indvielse/ åbning af Aktivitetshuset - opfølgning 
7) Indmeldelsesblanket og medlemskartotek - opfølgning 
8) Nyt til Oddenportalen 
9) Næste møde  

10) Evt.   
 
1) Revsbech har underrettet kommunen at der kan flyttes ind i lægedelen pr 1/8 2018. 
2) Det skrider planmæssigt frem. Indgangen ved lægen skal gøres gangbar fra p-pladsen ( øvrige ændringer 
afventer kommunens planer vedr. p-plads.)  Overgård kigger på dør/nedgang fra foreningsindgang. 
Dan kigger på ventilation i forhold til byggetilladelse (Fitness delen). 
Vedr. låse – vi skal afgøre hvilke døre der skal brik system. Forslag – Hoveddør og dør ind til det store 
fællesrum, samt bestyrelsesmødelokale, som kan kodes til bestyrelsen.  I alt 3 stk. Per taler med Dorrit. 
Døren fra mødelokalet til det store fællesrum skal have vrider på og ingen adgang fra fællesrummet (Carsten 
og Michael kigger vrider). 
3) Kommunen er i gang med tinglysning af deklaration – sendt frem 18/5. 
Aftale med Codan vedr. tyveriforsikring på løsøre er på plads. Bygningsforsikringen afventer adkomst.(KEM) . 
4) Tale om at Billardbordet (1/4) fra Dok 300 evt. kan flytte ind i kælderen, hvis rummet er stort nok. Evt. dart og 
bordfodbold. 
En kunstnergruppe kan evt. være interesseret i at anvende lokaler i kælderen. Der arbejdes videre med dette af 
Birgit.  
Kaj har klippet hæk, har malet hegnet omkring sandkasse. Drivhus er pillet ned.  Hækaffald skal køres væk – 
Birgit klarer det, i løbet af dette. 
5) Fællesråd, Aktivitetshus og Menighedsråd har lavet vagtplan.  
6) Lægen er ikke helt afklaret omkring åbning endnu.  
7) Indmeldelsesblanket godkendt.  Jette sender fil til Revsbech.  Og 200 printes.    
Revsbech sender navn og adresse på de medlemmer, der er tegnet. 
8) Revsbech tager foto af Kaj in action – månedens solstråle historie.   
Sponsorer /bidragsydere opdateres - Per / Michael  
9) 6/8 2018, kl. 19:00 
10) Fibia, KEM har bedt om oprettelse på vegne lægen – foreningen betaler for installation og lægen betaler 
forbrug. Carsten følger op. 
Bogen Oddens historie, der er bestilt 400 bøger, overskuddet tilfalder Aktivitetshuset, som står for salget.  
Skilt ved indgangen: Tekst: Lægeklinik ? Fittnes, Sjællands Odde Aktivitetshus. Michael/Jette spørger 
L.L.Multifix 
 
Jette spørger Mette Riis Schmidt om hvor bogstaver på gavlen kommer fra.  
.   
 
 
 
 

 
 

Jørgen Revsbech Michael Pedersen Per Jakobsen 

Ingrid Pedersen - AFB Carsten Christoffersen  

   

 


