
Referat 
 
Bestyrelsesmøde i Strammelse Brugerlaug torsdag den 12. maj 2022 
Tilstede: Johan, Frede, Erling, Stig, Hanne, Dorthe, Jan, Susanne. 
Afbud: Kasper 
  
1. Valg af ordstyrer 
Johan er valgt. 
  
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
  
3. Godkendelse af referat fra 17. marts 2022 
Godkendt. 
  
4. Orientering fra formanden 
Keramikværksted – ovn gået i stykker(?) Guldsikring er skiftet og ovnen kører igen. 
Da ovnen tilhører Brugerlauget, er det bestyrelsens holdning, at Brugerlauget betaler for nye 
varmelegemer, hvis der er behov for det. 
 
Forespørgsel om lån/leje af lokaler til loppemarked (Udlejning af lokaler og service) 
 
Alle der står for arrangementet skal være medlemmer, og der betales et beløb (500 kr.) til dækning 
af vand, varme, el mv.  
Der lejes kun ud til medlemmer og man giver 10 kr. pr. person. Servicet skal afleveres renvasket, 
og der laves aftale om aflevering med Brugerlauget.  
 

 5. Økonomi 
Status fra kasser 
Jan redegjorde for udgifter og indkomne kontingenter. Der er denne gang 3 der har glemt navn, 
adresse og fødselsdag. En opfordring til at man ved betaling af kontingent husker at skrive, hvem 
man er. Det koster penge at få det opklaret i banken, og fødselsdagen er vigtig, da vi får tilskud fra 
kommunen til alle over 60 år. Vi har pt. 89 medlemmer heraf 7 uden navn. 
  
6. Medieudvalg 
Internethastighed 
Punktet udsat til næste møde. 
 

 7. Byggeudvalg 
Status 
Fyret driller, og smeden kan ikke finde ud af, hvad der er galt. 
Vi skal indhente tilbud på varmepumpe fra mindst 2. Stig og Frede forsøger at få tilbud hjem til 
næste bestyrelsesmøde. 
  
8. Aktivitetsudvalg 
Årshjulet og planlægning af aktiviteter  
Vi ajourfører bestyrelsens årshjul løbende. Der er lavet et idekatalog med forslag til aktiviteter, og 
gode ideer modtages med tak. 
 
 



Planlægning af sommerfest 11. juni 
Der tændes op i grillen, og folk medbringer ting til eget forbrug på grill samt en ret til Fælles buffet. 
Hvis man ikke er medlem af Strammelse Brugerlaug betaler man 30 kr. pr. voksen til et dags-
medlemskab. Der skal medbringes service og bestik. Øl, vin og vand skal købes i Brugerlauget. 
Festen starter med aktiviteter kl. 16.00 og spisningen starter kl. 17.30. Tilmelding senest den 4/6 til 
formanden. 
Indkøb: Stig og Frede. 
Indbydelse: Johan skriver. 
Dorte tager velourduge med. 
Aktiviteter: Johan 
Johan, Dorthe, Stig,Erling og Frede møder 1/2 time før. 
  
9. Eventuelt  
Forespørgsel vedrørende, hvor man finder oplysninger om Brugerlaugets historie? Dorthe spørger 
i arkivet. 
 
  
10. Næste møde 
Torsdag den 25. august. 
 Punkt til mødet Internet og fastnettelefon/mobiltelefon. 
Vi skal finde den billigste løsning. 
Johan ringer og får nogle priser hos YouSee 
 


