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Fremmødte 12 stk. 
 
Rimsøhuset v. Kim Jacobus 
Kim er blevet formand. Aftalen med kommunen er ved at blive forhandlet og bliver nok forlænget. Det 
koster ikke kommunen noget at stedet er i brug. 
Et åbent sted. Ideen er en mangfoldighed af aktiviteter. Enkelte kunstnere og grupper af folk bruger stedet. 
Musik øvelokaler. 
En drøm om 10 arr. om året med fællesspisning. En månedlig Jam-session for lidt modne musikere. 
Et kulturhus på landet😄 
Det gror og gror. Målet er, at få nogle indtægter, så folk ikke skal betale for at være der. 
Meld jer ind hvis I har lyst til at være en del af det. På Rimsøhusets side på Facebook kan I læse mere. 
Kim laver en guidet Tour til Rimsø snarest.  
 
Sommerhøjskolen v. Elisabeth 
Hjemmeside. Folder ligger ved Købmanden. Spred rygtet!!  
Tilmelding på Sommerhøjskolens hjemmeside. 
 
Borgerforening v. Jesper 
Oprydning i de Røde lader. Har besluttet ikke at købe nyt telt. Taxa-cykler til udlejning/lån arbejdes der på. 
Fiskekutteren er fjernet. Skraldespande ved shelteren skaber lidt debat. Skrald skaber skrald? 
Borgerforeningen vil ikke stå for tømning. Der kunne laves en plan for tømning. Vi får Niels til at skrive på 
hjemmesiden(Lene) Kirsten sætter skilt op om, at det er et fælles ansvar at tømme skraldespanden. Lene 
laver en kalender man kan skrive sig på hos Købmanden.  
Arr. i efteråret ved Søren Stilling. Vildt aften. 
 
GBIF v. Kirstine Carlsen 
Ny bestyrelse. Mange nye folk.  
Drop-in fodbold er startet. 
Klub i klubben tirsdag, onsdag, torsdag arbejdes der på. 



Der arbejdes også på Rollespil og Krolf. Bit kender en der gerne vil komme og fortælle om bueskydning. 
 
Mulepose-udvalget v. Dorthe og Lene 
Ideen er en mulepose til ny-tilflyttere til Gjerrild. I posen skal der være information om alt hvad der er værd 
at vide om Gjerrilds mange aktiviteter, erhvervsdrivende og institutioner. 
Der arbejdes på højtryk med ansøgninger, indkøb af Muleposerne og fremstilling af foldere. 
Planen er at de er færdige inden julen 2016.  
 
Gjerrild-løbet 
Igen en stor succes. Vi fortsætter næste år. Mors dag 2017. 
 
Ik så Ringe 
17/9 2016. Der kommer mere info i starten af august. 
 
Sommerfesten. 
Mon ikke det bliver som det "plejer"? 
Forslag om at lave et reklame-telt igen næste år. Dette tages op på vintermødet i VandKants Gjerrild. 
 
 
Købmandsgruppen/Købmand 
Fokus på facaden. Det var ikke længe før der bliver pudset og malet samtidig.  
 Loppemarked hen over sommeren hver tirsdag i juli. Kl. 10-17. 
Der er vilde ideer og tanker om, at lave et halvtag foran bygningen til grøntsager mm. og borde/bænke. 
Det går godt. Købmanden er glad og godt tilpas.  
Benzin-anlægget hænger lige i øjeblikket. Er ikke opgivet. 
Det er ikke muligt at få en hæveautomat til byen. Det er undersøgt. 
Sig stadig til hvis I har brug for noget Købmanden skal bestille hjem. 
 
Gjerrild Kro 



Torben har mødt Hilding. Projektet (Ridehal) har været i høring og er godkendt. Ridebanen skal også 
godkendes. Planen er, at der skal sættes noget i gang til oktober. 
 
Vandrerhjemmet 
Nina og Stephen Barret overtager. Der er skrevet under😄 
De overtager pr. 1/1 2017. 
 
Laden ved Sostrup v. Lasse Kastanje 
Der sker ikke noget lige nu. Vi ser tiden an. 
Der er lavet P-plads til 200 biler og 6 busser. 
 
 
Evt. 
Der blevet spurgt til skærmene. Lene prøver at få nogle elever til lave noget der kan køre. 
Græsset ved søerne bliver snart slået. Fitnessbanen bliver ikke brugt. Det bliver stående indtil videre, men 
på sigt ryger det nok væk. 
Der kommer nye bænke ved mindestøtten. 
 
Brainstorm..... Faglokaler på skolen. ( Sløjd og billedkunst) Sætte møbler i stand Sy 
 
Mange synes det er en god ide. Gruppen holder et møde og melder ud hvad vi bliver enige om. 
 
 
 
Tak for god ro og orden, kaffe og kage. 
 
 
 
 
Lene Schultz Refsgaard 


