
Referat fra Bestyrelsesmøde i Søholmhus onsdag den 6. september 2017 
 
Deltagere: Ragnhild, Henrik, Kurt, Tommy og Lasse (ref.). 
Fraværende: Niels, Sanne og Lone 
 
Forestående opgaver 

• Ragnhild indkalder Henrik Harder til møde med følgende dagsorden: 
1. Igangsætning af Junior- & Ungdomsklub 
2. Svar / status på foreningens forslag til kommunens budget 

2018 
3. Projektforløbets næste skridt 

 

• Ragnhild melder mødedato med Henrik Harder tilbage til bestyrelsen. 

• Tommy udsender Doodle til bestyrelsen vedrørende kommende mødedatoer. 

• Lasse sender status til arkitekterne og skanner Henrik Harders mail pr. 23. august til arkivet. 
 
Nye arbejdsgrupper 
I henhold til projektplanen har bestyrelsen nedsat følgende 3 arbejdsgrupper: 
 
- Aktivitetsgruppen 
Ragnhild er tovholder og Henrik hjælper med at drive gruppen der har til formål at få oprettet Junior- & 
Ungdomsklub i skolens tilhørende pedelbolig. Der skal fastsættes en dato for opstart og der skal etableres 
en forældregruppe der understøtter og deltager i klubbens aktiviteter. Dernæst skal huset klargøres til 
relevante aktiviteter der forventes opstartet inden jul 2017. 
 
- Finansieringsgruppen 
Niels er tovholder og Tommy og Kurt hjælper med at drive gruppen der har til formål at følge op på 
bestyrelsens budgetforslag, sendt til kommunen i forsommeren 2017. Ligeledes udarbejder gruppen 
ansøgning om midler fra Helhedsplanpuljen i Landsbyforum, til realisering af aktiviteter i Jystrups 
Helhedsplan der vedrører Søholmhus-projektet. Dernæst skal der etableres kontakt til en fundraiser 
konsulent (evt. Lise Steenberg Pedersen fra DGI) der kan bistå gruppens arbejde med ansøgning om 
yderligere fondsmidler (LOA, Realdania, Mærsk, etc.). 
 
- Kommunikationsgruppen 
Lasse er tovholder og Sanne og Lone hjælper med at drive gruppen der har til formål at styrke foreningens 
kommunikation om igangværende-, samt kommende projektaktiviteter. Hjemmesiden skal opdateres og 
der skal etableres en løbende informationsstrøm til foreningens medlemmer. Ligeledes har gruppen til 
formål at hverve nye medlemmer, gennem arrangementer i samarbejde med projektets interessenter. Sidst 
men ikke mindst er gruppen ansvarlig for fremdrift og dialog med arkitekterne. 
 
Noter angående Junior- & Ungdomsklub 
Eventuel udlejning af boligen er med 3 måneders opsigelse 
Juniorklubbens åbningstid er fra 17 - 19 og henvender sig til elever i 4. - 6. klasse 
Ungdomsklubbens åbningstid er fra 19 - 21 og henvender sig til unge fra 7. klasse og op til 18 år. 

• Forslag til indretning / aktiviteter: 
o Etablering af værksted i garagen. 
o Indretning af sminkerum. 
o ??? 

• Inddragelse og hjælp fra SFO’s ledere og medarbejdere 

• Ved større arrangementer kan skolens rum inddrages 


