
  Referat af bestyrelsesmøde 2020.09.13/Poul 
 

1 Generalforsamlingen 2020.09.20 

- Karin udarbejder (med indspil fra Kim) bestyrelsens beretning og deler den på Slack til 
kommentering + fremlægger den på GF 

- Herefter orienterer vi hver især for de områder, vi har ansvar for. Karin har delt PPT-
skabelon på Slack:  

o Økonomi og anpartshavere (Bo) 
o Fondsansøgning, samarbejdet med Landskaberne.dk, byggeansøgning/-tilladelse 

(Poul) 
o Cafédriften, hylderne, arrangementer mv (Pia) 
o Bygningsistandsættelse – hvad vi har gjort og hvad vi planlægger (Lars) 

- Kandidater og valg: Kim genopstiller ikke, alle andre gør. Vi inviterer til fornyelse i 
bestyrelsen og opfordrer interesserede til at kandidere til (Kims plads i) bestyrelsen og som 
suppleanter (som gerne kan deltage i møder).  

- Vi foreslår Henrik Laurents som ordstyrer 
- Corona-forholdsregler: Karin kommer med mundbind 
- Seating: Vi grupperer deltagerne omkring de seks borde – og fordeler os selv iblandt dem. 
- Forplejning: Fadøl og vand – ingen kaffe. Karin medbringer chips. 

2 Cafeen, arrangementer 

- Markedsdagen overraskende succes – måske fordi Pia havde sørget for god foromtale i 
lokalavisen og på Skibby Aktive 

- Tilmelding til og betaling af arrangementer er en udfordring. Karin har brugt meget tid på 
at administrere tilmeldinger og deltagerloft. Forslag om at man fremover tilmelder sig ved 
at betale 20 kr. på mobilpay. Bo advarer om, at det er administrativt tungt og tidskrævende 
– men tjekker med Henrik, om der kan integreres et tilmeldings-/Betalings-modul på vores 
hjemmeside 

- Alkohol-bevilling: Poul orienterede om, hvordan vores byggesagsbehandler Lise har tænkt 
kreativt i forhold til at formalisere vores nuværende brug af lokalerne frem til endelig 
ibrugtagningstilladelse (som vi først kan få, når ombygningen er færdigmeldt): Vores brug 
af lokalerne til handel og cafe anses i overensstemmelse med den hidtidige/historiske 
godkendte brug af lokalerne som købmand/brugs. Pia ønsker dette på skrift som 
dokumentation til ansøgning om bevilling – Poul har skrevet til Lise med forslag til 
formulering. 

- Spilleklubben: OK til at genoptage spilleklubben i efteråret, men der skal styr på deltager-
betalingen. Fremover betaler deltagerne 20 kr. direkte til mobilpay mærket SPIL. 

3 Byggegruppen – istandsættelse af bryggeri: 

- Vi skal have speedet op for klargøring af Bryggeri-lokalet. Kris + skotterne har tilbudt at 
give en hånd med. Vi beder byggegruppen beskrive de konkrete arbejder, der skal udføres, 
sådan at disse beskrivelser kan lægges til grund for (foreløbig) tre arbejdsweekends/-dage, 
så vi kan komme i mål.   


