
Dagsorden og Referat af bestyrelsesmøde i Strammelse Brugerlaug 25/8 2022. 
 
Valg af ordstyrer   
Johan valgt. 
  
2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
  
3. Godkendelse af referat fra 12. maj 2022 
Godkendt 
  
4. Orientering fra formanden 
På først kommende generalforsamling ønsker Johan ikke genvalg, som formand, men modtager 
gerne genvalg til bestyrelsen. 
Videointerview med Birthe Bergmann. Hvem deltager? Eigil, Hanne og Stig melder sig. Der er 
optagelse den  5/9, 9/9 eller 14/9. 
  
5. Økonomi 
Der er kommet 2500 ind på aktiviteter her efter sommeren. 
Jan har fået adgang til kontoen i Nordea. Så kan han komme til at lave regnskab. I forhold til 
banken skal betyrelsesmedlemmerne checkes ind årligt, og det koster os ikke noget. Vi kan lave 
en vedtægtsændring, der minimerer problematikken. Så skal der være færre (eks. kasserer og 
formand) der tegner foreningen økonomisk. Det vil gøre det lettere på sigt at få godkendt en ny 
kasserer. 
Gennemgang af budgettet. 
Status fra kassereren. 
Penge fra kasserne er sat ind på kontoen. 
  
6. Medieudvalg 
Internethastighed og pris på fastnet 
Vi har en billig fastnetofrbindelse, men det er irriterende at telefonen ringer, når man er i huset og 
det er dårlig reklame for os at der ikke svares på opkald. Vi afskaffer fastnettelefonen. Johan giver 
Erik besked, så telefonnummeret fjernes fra hjemmesiden. 
  
7. Byggeudvalg  
Varmepumpe. 
Vi vil gerne have et møde med Nærvarme vedrørende leasing af varmepumpe. Frede ringer og får 
aftalt et møde 
Kasper sætter de forskellige tilbud op i et excel regneark så vi kan se, hvad de forskellige tilbud 
koster over en periode der svarer til leasingen. 
 
Arbejdsdag 
Der skal ryddes op omkring stenene og de skal males.  
Der skal fejes loft. 
Hækken skal klippes og rødbøgen beskæres. 
Petanquebanen skal vandes og ordnes. 
Der skal rives blade sammen. 
Rense højvandsluk. 
Rengøring indendørs. 
Reparere fuger i muren. 
Maskiner fra kælder til loft. 
 



  
8. Aktivitetsudvalg 
Årshjulet. 
Der bliver efterlyst en kalender som fortæller, hvad der sker i huset hele året. Hanne vil gerne stå 
for at købe materialer. 
Susanne sender årshjulet til bestyrelsens medlemmer og vi bruger det til at sætte en "kalender" op 
i festlokalet. 
Høstfest/Bowlingtur 22/10. Der skal meldes til fredag den 14.10. Hanne og Susanne laver en 
indbydelse, og bestiller.. 
Julefrokost. Indbydelse Susanne. 
Frede og Stig bestiller mad, Dorte dækker bord, Kasper hjælper. 
Erling sørger for sange. 
 Streaming. Vi vil gerne have foredrag i denne sæson. 
Fodbold i november. 
 
9. Eventuelt 
Der er god tilslutning til sang. Nogen har syntes at det er for dyrt, hvis man kun går til sang. 
Da der er sang og godt selskab 10 gange på et år er det 15kr. pr gang! 
 
10. Næste møde 
Torsdag d. 13. oktober kl.18.30 
Torsdag den 8. december kl. 18.30. 
 


