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Mejeri bestyrelsesmøde mandag d.4.10. 2021
Emne
Tilstede
Afbud fra
Godkendelse af
referat
Nyt fra
formanden

Økonomi

Varmepumpe

Rengøring

Forskønnelsesdag
/ arbejdsdag
d.18.9 – start kl 9.

Referat
Gary, Søren, Hans Edel Jytte
Benjamin + Poul
ok

Ansvarlig

Lydanlægget er ok og projekter også
lydmæssigt.
Måske lydpbl. Ved streaming kan skyldes den
pc der er streamet over.

Gary

Nyt fra Købmanden: varer vil fremover blive
leveret via rampen til bagrum ml. Bageri og
købmand. Der arbejdes på anden løsning.
Søgt om rentefrit lån på 40.000kr hos
Hans
kommunen til mørklægningsgardiner. Endnu
ikke noget svar, ansøgningsfrist var 1.10. Vi har
pengene i fald vi ikke får lånet.
Hans har en foodprocesser til salg – brugt 2
gange – vi køber for 300kr. Placeres i en kasse
og kan så tages frem til fællesspisninger og
andre større arrangementer.
Forsinket – blev ikke opsat d.27.+28.9.
Måske kommer den en af dagene, men uvist
hvornår den kan opsættes. Grundet
leveringspbl. er al ting forsinket.
Når den nye pumpe er installeret kan den
varmepumpe, der er i bagerirummet flyttes
ned i kælderen til træværkstedet.
Nogen henvendelser? Ingen – indtil videre gør
Hans rent. Vi hæver lønnen til 150kr / time.
Som udlejningerne ser ud for efteråret kan det
næsten blive x 1 om ugen. Så mulighed for en
god tjans hvis man mangler penge.
Alle brugere skal have en påmindelse om at
gøre rent efter sig.
Mange folk, god stemning.
Der kommer nye vinduer til lejligheden snart.
Søren undersøger hvem der kan hjælpe med
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Gardiner

Udlejninger

Fælles møde

Brænde

Evt
Næste møde

opsætning.
Pris 23.000kr for mørklægning og alm.
Edel
gardiner, syning, montering, etc. Vi får det til
indkøbspris. = halv pris. Fra Feel Home i
Skanderborg.
Ingen meldte sig til konfirmationer, så andre
Edel
får mejeriet den weekend.
Mange henvendelser, og ikke ret mange ledige
weekender i dette efterår.
Inviterer ABAF og Købmands bestyrelser til
møde fredag d.14.1.22 kl 19
Til snak om ønsker til huset, samarbejde m.m.
Behovet i fremtiden er mindre når nye
varmepumpe er kommet. Fremover bliver det
mest til hygge.
Har på lager på Fællespladsen og bag mejeriet.
Torsdag d.4.11. kl 17

