
 
Referat 
 
 
Dato: 14.03.2021 Tid: 16-18 Sted: Karin og Bo 

 
 
Navn Funktion Afbud 
Karin Jessen (KJ) Formand  
Bo Jessen (BJ) Kasserer  
Lars Nordborg (LN) Byggeansvarlig  
Kurt Johansen (KJ) Byggegruppeansvarlig  
Margrethe Badsberg (MB) sekretær  
Poul Østergaard (PØ) Fonds gruppe ansvarlig  Afbud 
Pia Seeberg Erlund (PSE) Cafe gruppe ansvarlig  Virtuelt 
Cornelius Suppleant Afbud 
Ulla Riis Madsen Suppleant Afbud 
Timm Anpartshaver/gæst Afbud 
Mik Anpartshaver/gæst Afbud 

 
 
 
 
 Dagsorden Referat Ansvarlig/ 

deadline 
Nr. 1 Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Karin, Referent: Bo  



Nr. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde (03.03.2021) Godkendt  
Nr. 3 Godkendelse og prioritering af dagsorden   
Nr. 4 - Nyt fra formanden 

- Pjece 
 

 
 
-     IT frivillig (Henrik Laurents) 
 
 
- Foreningen en realitet 

 
 

- Nyt fra lejer 
 

 
Pjecen er færdig, Karin og Pia går en runde med pjecen til dem 
som er flyttet til byen. Ny tilflyttere får et gavekort på 2 øl og 
gratis adgang et arrangement il kulturhuset. 
 
Henrik har tilbudt sig som frivillig it- ansvarlig for vores 
hjemmeside og det takker vi ja til. Og han har foreslået, at vi 
opretter et medlemsmodul på vores hjemmeside, så der bliver 
styr på aktionærerne. Også det takker vi ja til. 
 
Vi har registreret foreningen. Marianne og Bent har sat deres 
hus til salg, hvorfor deres deltagelse i fremtiden er uvis. 
 
Karin har været til møde med Tenna. Måren er der fortsat. 
Fælden flyttes til Tennas skunk. 
Der er skimmelsvamp i værelse under taget. Tenna har 
indhentet tilbud på 2 nye luft til luft varmepumper.  
De koster DKK 28.000. Vi er positive for udskiftningen. Når 
boliger forbedres, kan huslejen muligvis øges. Pia undersøger 
reglerne om øgningen af huslejen.  
Vi foreslår at vi køber Tennas kæreste til at vaske væggene 
ned med Rodalon/Atamon og efterfølgende overfladebehandle 
dem.   
Der er et defekt nedløbsrør som Kurt udskifter. 
 
Der skal udarbejdes en oversigt som viser vores investeringer i 
ombygningen/renoveringen af ejendommen. Oversigten skal 
tilsendes kommunen således vi kan begynde at få udbetalinger 
fra kommunen. 
 

 



 
Nr. 5 - Projekt Landdistriktspuljen 

- Status ved Styregruppen. 
 

o Nyt oplæg fra Landskaberne.dk 
o Beslutning om det videre forløb 

 
 

 

 
 

Landskaberne har fremsendt et brev med en aftale hvor de fuldt 
og helt overtager projektet.  
 
Der er enighed i bestyrelsen om at vi overlader projektet til 
Landskaberne.dk. 
Pia er interesseret i styregruppe posten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.6 Renovering af Kultur & Bryghuset. 
Oversigt over prioriteringer og beregninger til 
Frederikssunds kommune. 
     - Mik      

 
 
Mik og Bo udarbejder en oversigt som kan fremsendes til 
kommunen. 

 
 
 
 
 

Nr. 7 Huslejekontrakter 
- Bryghus (Bo og Henrik) – til underskrift 
- Værksted (Kurt) – udestår indtil lokalet er 

færdigt. 

 
Huslejekontrakten opdateres med 2 forskellige formuleringer 
og den endelige beslutning om, hvilken formulering, der skal 
benyttes træffes på næste bestyrelsesmøde. 
 
Kurt skal ikke leje lokalet. 

 
 
 
 

Nr.9 Økonomi status 
- Ved Bo 

 

 
Der er lavvande i likviditeten, så vi skal hurtigst muligt have fået 
lavet vores udgifts oversigt, så vi kan få penge i kasse fra 
Frederikssunds kommune. 
 

 

Nr.10 Eventuelt  
 

Der blev givet en status på Crowdfunding projektet hvor der på 
nuværende tidspunkt er indsamlet 37.000. 

 



Der har været talt om at det evt. var i konkurrence med salg af 
anparter i anpartsselskabet, hvilket vi ikke mener, at det er. 

 


