
 
Referat for bestyrelsesmøde i Strammelse Brugerlaug torsdag den 13. oktober 2022: 
  
  
1. Valg af ordstyrer 
 Johan er valgt 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
  
3. Godkendelse af referat fra 25. august 2022 
Godkendt 
  
4. Orientering fra formanden 

a. Tonen i Brugerlauget. Hvordan snakker vi til hinanden og om hinanden. 
Vi har drøftet episoden på arbejdsdagen, hvor der var en heftig kritik af bestyrelsen og en 
meget grov tone, som vi ikke synes er acceptabel. Bestyrelsen vil gerne henstille til, at man 
snakker ordentligt til og om hinanden, når man er i Brugerlauget. Det er helt ok at komme 
med konstruktive forslag til bestyrelsen vedrørende aktiviteter og andet der foregår i huset, 
det modtager vi gerne. 

b. Invitation til møde den 1. november 
Susanne og Hanne deltager. 

c. Status på ny formand 2023 
Intet til referat.  

  
5. Økonomi 
Status fra kasserer. 
Jan redegjorde for relevante poster i regnskabet. Vi har fået penge fra Seas for anskaffelse af 
projektoren.  
  
6. Medieudvalg 
Johan har aflyst vores fastnet telefonnr, og Erik fjerner det fra hjemmesiden. 
  
7. Byggeudvalg 

a. Varmepumpe – diskussion 
Oliefyret er pt. billigst, da vi ikke kan få tilskud til abonnementet fra kommunen. Vi sætter 
projektet i bero, og sender en henvendelse til kommunen vedrørende problematikken, som jo 
stadig eksisterer den dag vi evt. får påbud om anskaffelse af anden energikilde. 

b. Arbejdsdag - status 
Vi mangler, at male køkken og bære maskinerne i kælderen op på loftet. I øvrigt en god 
arbejdsdag, hvor vi nåede en masse af de ting vi havde planlagt. 

  
  
8. Aktivitetsudvalg 

a. Årshjulet 
Susanne præsenterede og vi blev enige om, at det er et godt arbejdsredskab for bestyrelsen 
fremover. Årshjulet er sendt til alle i bestyrelsen. Man kan kommentere og komme med 
tilføjelser. Hanne hænger en plakat op med oversigt over aktiviteter. 



b. Der nedsættes en gruppe, som har til opgave at komme med forslag til aktiviteter i 
Brugerlauget for alle, men primært de yngre generationer, da vi gerne vil have flere fra 
Strammelse Beboerforening til at interessere sig for og bruge huset. Johan finder nogen der 
gerne vil. 

 
c. Planlægning af aktiviteter i forbindelse med julefrokost 

Stig og Frede sender besked til Susanne om menu og pris. Susanne laver opslag med 
invitation. Pakkeleg, alle medbringer en pakke til en værdi af 25-30 kr., Annemarie vil gerne 
lave dekorationer til bordene lige som sidste år. Det er vi meget glade for. Efter spisningen 
sættes dekorationerne på auktion. Erling finder sange. 

 
d. Program for 2023 

Punktet er udsat til næste møde. 
  
  
9. Eventuelt  
  
10. Næste møde 8/12 2022 
 Punkter til mødet: 
 Årshjul. 
 Hvem er på valg til generalforsamlingen? 
 Program for 2023. 
  
  
 
 
 


