
Referat fra bestyrelsesmøde i Strammelse Brugerlaug 
2. marts 2023 

 

Referent: Johan Heichelmann  

 

1. Valg af ordstyrer 

-Susanne er valgt 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

-Godkendt 

 

 

3. Godkendelse af referat fra 3/2 2023 

-Godkendt 

 

 

4. Hjemmesiden 

Erik Lundbye orienterer om behovet for at opdatere informationer på hjemmesiden. 

- Der tages et foto af den nye bestyrelse til hjemmesiden og tekst opdateres 

- Alle i bestyrelsen læser hjemmeside igennem og sender rettelser til Erik 

 

 

5. Økonomi 

Jan gennemgår regnskabet.  

-Der er modtaget medlemstilskud og lokaletilskud fra Svendborg Kommune, hvilket er det samme 

som de foregående år. 

 

-Jan orienterer om ansøgning til anskaffelse af drejeskiver og keramikovn. Der ventes på svar. 

 

 

6. Medieudvalg 

Vi har fået brev om stigning i abonnement hos Hostmaster om mindre stigning i prisen. Der er 

mulighed for at få det til samme pris, hvis der betales for de næste fem år.  

-Bestyrelsen beslutter at fortsætte med at betale årligt, fordi besparelsen er minimal. 

 

Erik Lundbye stiller forslag om at opsige mail fra YouSee med mailadressen strammelse@pc.dk . 

Den har i 2022 kostet foreningen ca.1500 kr. 

-Bestyrelsen tager beslutning om at opsige mail. Jan opsiger. 

 

 

 

7. Bestyrelsens mails 

Erik Lundbye stiller forslag om at bestyrelsen skal benytte foreningens mailadresse i stedet for 

private mailadresser.  

-Bestyrelsen beslutter at bruge den foreslåede mailadresse til kommunikation 

 

 



8.Forslag om printservice 

Erik Lundbye stiller forslag om at gøre det muligt at printe for medlemmer.  

-Bestyrelsen synes det er en god at starte en printservice til efteråret. Hanne, Erik og Stig vil være 

ansvarlige. Hanne skriver et oplæg til rammerne for ordningen. Det startes op til efteråret. 

 

 

9. Byggeudvalg 

Der stilles forslag om oprydning i cykelværksted og lager. 

-Bestyrelsen går i gang med at finde ud af, hvem der ejer genstande som ikke er i brug. 

 

 

10. Aktiviteter 

-Bowl 'n' fun. Der er pt ni tilmeldte til arrangementet den 16.3. Tilmelding indtil den 6.3 

 

-Streaming. Der deltog 14 til det seneste arrangement den 28.2. Det er det højeste antal, der har 

deltaget. Arrangementet er åbent for alle. 

 

 

11. Eventuelt  

Der stilles spørgsmål om hvorvidt huset er isoleret.  

-Det er muligt at få gratis energitjek bl.a. hos kommunen. Erling undersøger. 

 

Der stilles forslag om at opsætte en hjertestarter.  

-Michelle undersøger mulighederne til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

12. Næste møde 

-Torsdag den 13. april 

-Torsdag den 25. maj 

 

 

13. Punkter til næste gang 

-Planlægge sommerfest 

-Planlægge tur til Japanske haver 

 

 

 


