
Referat af mødet i forbindelse med fællesspisningen 

 den 12. oktober i Samlingshuset 

 

Købmanden: 

Preben gjorde rede for hvordan situationen havde udviklet sig siden mødet den 27. september. 

Månedsafregningen på el var faldet siden sidste måned med ca. kr. 25.000 til nu kr. 58.000. En god 

udvikling men stadig alt for høj. Et yderligere fald på ca. kr. 20.000 ville normalisere udgiften. 

Der er søgt om refusion fra KFI for kr. 272.000 (Preben har pr. SMS den 13. oktober sendt følgende 

besked: Er I dag blevet tildelt kr. 127.000 fra KFI. Det var utrolig vigtigt, vi fik positiv svar tilbage, 

dog er vi ikke dækket for hele stigningen. Priserne er stadig urimelig høje, men så langt så godt.)  

Preben havde ikke overblik over hvor meget de implementerede tiltag (sponsering af flaskeboner 

samt 2 kr. som frivillig bidrag pr. ekspedition) havde givet, men kunne oplyse at omsætningen var 

steget pænt siden sidste møde. Også et skridt i den rigtige retning. 

Af energibesparende foranstaltninger var der udskiftet et par kølere, og lyset i dele af butikken 

holdes slukket. Det var et ønske at få udskiftet amarturerne til mere energivenlige af slagsen. Der 

var indhentet tilbud hos Ramsing El. Udskiftningen kan ske til en pris på omkring ca. 20.000 

(Ramsing El ville sponserer 4 timers arbejde) og med en årlig besparelse på ca. 24.000 ville 

tilbagebetalingstiden være under 1. år. Desværre var likviditeten ikke til en udskiftning nu (så her 

kan vi måske hjælpe).  

Der blev fra salen foreslået en beskæring af åbningstiderne. Preben var ikke afvisende, men ville 

gerne have det afpasset med de andre lokale dagligvarebutikker (primært Lihme og Rødding 

Brugs). Han arbejder videre med sagen. 

Endvidere blev der foreslået vareturer i og ud af sognet, men her var det Prebens erfaring, at 

omkostningerne var for høje i forhold til den øgede indtjening. 

  

Byen og fremtiden: 

Der var indlæg fra Aage Dahl og Jens Jacobsen om tingenes tilstand. Akilleshælen i byen er 

manglen på især yngre frivillige i foreningsarbejdet. De fleste opgaver hænger på ”Tordenskjolds 

soldater”, og derfor er der for mange opgaver, som forbliver uløste. Borgerønsker som f.eks. 

flagalle, bedre juleudsmykning og en større byfest (alle gode ideer, som har foreningernes fulde 

opbakning) strander på, at der er en alt for lille flok, som har nok at gøre med bare at holde 



foreningerne kørende. Især Lem Motions- og Idrætsforening og Lem Borgerforening har meget 

svært ved at rekrutterer nye (og ikke mindst yngre) bestyrelsesmedlemmer. 

Af opgaver, som også trænger til et skub, er endvidere byforskønnelse. Kan vi f.eks. gøre noget for 

at få fjernet brandtomten på Syrenvej og pyntet op på de tilgroede grunde samme sted? Og kan vi 

gøre noget ved det gamle bageri (og stakittet omkring det)? 

Der blev foreslået en ordning med en slags bypedeller. Kan der blive en flok af det grå guld, som 

eksempelvis mødes én gang om ugen eller hver 14. dag. Startende med morgenkaffe, arbejder 2 – 

3 timer med forefaldende opgaver i byen, forsamlingshuset, kulturhuset, købmanden eller bare 

hvor det trænger. Preben ”Min købmand” ville gerne lægge lokale til.  

Der vil senere blive indkaldt til et indledende møde via Facebook og Lem Bys hjemmeside.          

 

Maden og kagebordet 

Var af en meget høj standard, og en stor tak skal lyde til de damer, som brugte næsten et par dage 

på at forberede det. Tak til Inge Mosegaard, Birthe Falkenberg, Ingeborg Jensen, Inge Andersen, 

Hanne Nielsen, Tove Lykke, Lone Snejbjerg, Irene Kjeldgaard og sidst men ikke mindst Anne Marie 

Kristensen og Inger Lise Jensen, som var primus motorer i foretagenet.   

 

Lem Borgerforening og Lem Kulturnetværk 

    


