Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling, Christian Fjeldsted
Andersen, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Nils Jørgen Christiansen, Ane Sofie Hansen, Lone Saaugaard Ipsen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt med følgende bemærkninger:
Vi har ikke hørt yderligere fra handicaprådet, de har været lukket ned pga. corona.
De nye ordensregler er lagt på hjemmesiden.
Komfuret er indkøbt.
3. Økonomi
Vi har 5.535,98 kr.
Ingen udenståender.
4. Budget 2022
Budgetudvalg: Poul, Niels og Camilla. Møde d. 31/1-22 kl. 10 i Kulturhuset.
5. Genåbning
Vi har genåbnet d. 17/1. Der er fuld gang i huset igen.
6. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Plakatstanderen er færdig.
Intet nyt om legepladsen. Ejvind kigger videre.
Efter testcenteret er åbnet og kulturhusets brugere er henvist til bagdøren, savner vi lys på siden af huset.
Mogens laver et forslag til, hvordan vi kan flytte handicaptoilettet og gøre Lauringe større.
6a. Forespørgsel om vi ønsker at have ”en stand” i forbindelse med Tour d. France d. 2. juli
Da cykelløbet ikke kommer i nærheden af Osted, har vi takket nej.
7. Fælles brochure om kulturlivet i Osted til tilflyttere
Osted Valgmenighed har foreslået at udgive en brochure om kulturtilbud i Osted og Allerslev. De har
kontaktet Frikirken, Osted og Allerslev Sognemenigheder, Osted Kulturhus og Domus Felix.
Vi synes, det er en god ide, og vil gerne være med. Men vi synes, at der er for få aktører repræsenteret.

Vi kunne forestille os, at også OIF og øvrige idrætsforeninger, Bibliotekerne, Bylauget, Fyraftenskoret,
Tolstrupkoret kunne tages med.
Ydermere kunne man tænke på Ledreborg slot, Sagnlandet, Musik- og Billedskolen og aftenskolerne.
8. Covid-19 testcenter hele 2022
Niels spørger Hasse Kürstein om der er ændringer på vej, eller om det stadig er planen, at holde
testcenteret åbent hele 2022.
9. Nyt nøglesystem/ingen alarm
Ejvind og Mogens har fået nøglebrik.
10.Operakoncert m. Anne Brandt og Camilla Donovan. Ny dato?
13. marts kl. 15.
Bemærk: Der er sat gang i billetsalget igen.
11. Eventuelt
Testcenteret giver et stort slid på havedøren. Den skal sættes i stand, når centeret lukkes ned igen.
Niels har lavet en ny hjemmeside. Den er åben fra fredag. Bricksite var uddateret.
Møderække for 2022
16. februar, 16. marts, 20. april (generalforsamling), 27. april (konstituerende møde), 18. maj, 15. juni, 17.
august, 21. september, 19. oktober, 16. november

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 16. februar 2022 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling
Fraværende: Nils Jørgen Christiansen, Ane Sofie Hansen, Lone Saaugaard Ipsen, Christian Fjeldsted
Andersen, Mogens K. Nielsen
1. Valg af ordstyrer
Niels valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Økonomi
Vi har 12.277 kr.
Der er indkøbt en bærbar computer til fælles brug i bestyrelsen. Pris 2.814,40 kr.
4. Godkendelse af budget 2022
Budgettet er fremsendt til bestyrelsen. Godkendt på mødet.
5. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Vi er blevet tilbudt et udendørs bordtennisbord. Vi takker pænt nej.
6. Reparationer efter testcentret
Der er aftalt følgende:
• Mandskabsvogn retur (Nøgle hænger på opslagstavle i entre)
• Reetablering af Pplads efter slid (grus i huller og stamp). Kan V&P hjælpe her @Søren
• Etablering af 3 lamper rundt om bygningen. Tænder på føler.
• Eksisterende lampe på østlig facade tilkobles eksisterende føler
• Gulve i lokale 5 og 6. renses, poleres og efterbehandles.
• Ny Qlon liste på havedør (den sm var indgangsdør til testcenter)
• Pudsning af vinduer indvendigt i de to lokaler
• 2 hævesænkeborde og almindeligt bord køres tilbage til kulturhus. De blev kørt væk og opbevaret

mens der var testvcenter (Ole W)
• Maling af lokaler
• Reperationsmaling af dørkarme entre/mødelokale og entre/toilet
• Indkøb og montering af saltolås på dør fra entre til mødelokale
Af ovenstående er mandskabsvognen retur, gulvene i 5 og 6 ordnet og væggene i lokalerne er blevet malet.
Saltolåsen er sat i; men ikke aktiveret.
Der er fyldt grus i hullerne på P-pladsen. Vi regnede med en asfaltbelægning, i hvert fald i en kørestribe i
midten.
Resten af listen udestår.

7. Genetablering af alarmsystem?
Vi vil gerne have alarmsystemet slået til igen. Det kræver montering af alarmboks ved bagdøren, og
genudlevering af alarmbrikker. Niels og Poul ser på det.
8. Arbejdsdag ude og inde
18. juni. Niels mailer til Kulturhusets venner.
9. Handicaptoilet/udvidelse af lauringe
Niels har kontaktet Handicaprådet. Vi venter på svar.
Punktet er udskudt til næste møde
10.Operakoncert søndag d. 13. marts, opgaver
Klaverstemmeren er bestilt til fredag d. 11. marts.
Vi håber, Lone vil indkøbe peanuts.
Niels og Ejvind er til stede d. 13. marts og vil være behjælpelige med praktiske opgaver.
Billetsalget går særdeles trægt. Vi forsøger derfor med et reklamefremstød:
Camilla opretter begivenhed på Facebook.
Ejvind booster det eksisterende opslag.
Niels laver en ny FB-plakat. Camilla sørger for at dele den på Kulturhusets, Osteds og egen FB-side. Vi
håber, det rykker ved salget.
11. Eventuelt
Vi talte om fordelen ved at lave et årshjul. F.eks. ville det være godt at have udskiftning af batterier i
alarmer med som fast punkt. Vi sætter det på næste møde.
Ved næste møde skal vi også se på bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Niels skriver
beretningen; men vi skal have skrevet indholdet i punktform ned.
Møderække for 2022
16. marts, 20. april (generalforsamling), 27. april (konstituerende møde), 18. maj, 15. juni, 17. august, 21.
september, 19. oktober, 16. november

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling, Christian Fjeldsted
Andersen
Fraværende: Nils Jørgen Christiansen, Ane Sofie Hansen, Lone Saaugaard Ipsen, Mogens K. Nielsen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt med følgende bemærkninger:
Den sidste rengøring efter testcentret skulle gerne blive ordnet på tirsdag.
Alarmen er genetableret. Enkelte mangler at få opdateret deres alarmbrikker.
Vi har opdaget et problem omkring nøglebrikkerne til Kulturhuset og Hallen. Niels kontakter kommunen.
3. Økonomi
Vi har 51.158 kr.
Vi mangler lidt kontingenter og en enkelt sponsor.
4. Kontingentrestance/sponsorer
10-15 medlemmer mangler at betale. De er blevet rykket, og bliver nu meldt ud.
2 sponsorer har ikke fornyet deres sponsorat. Den ene er fraflyttet byen, og vi gør ikke mere ved denne
sponsor. Den anden sponsor kontaktes.
5. Ubetalte regninger/kommunikation
Vi har drøftet en mail fra et medlem.
5a. Reviderede ordensregler
I ordensreglerne indføres en passus om, at vi ved manglende oprydning/rengøring kan opkræve op til 500
kr. af lejer.
6. Generalforsamling
Generalforsamling d. 20/4 kl. 19.30
Niels indkalder medlemmerne senest d. 1. april
Niels og Camilla går referaterne igennem mandag d. 28/3 for at samle punkter til formandens beretning.
Regnskabet er revideret og godkendt.
Alle er på valg. Niels, Camilla, Christian og Mogens for et år. Ejvind, Poul og Nils Jørgen for to år. Ud over
dette skal vi have valgt 3 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
7. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Herunder evaluering af søndagens koncert
Vi låner parkeringsplads og toilet ud til loppemarked omkring pinse.

Der er et ønske fra arrangørernes side, at det gerne må blive ganske omfattende. Niels har foreslået at
Lejre MC og Mogens’ veteranbilklub udstiller deres køretøjer.
Niels har kontaktet OIF for at høre om der var en gymnastikopvisning på dagen. Det er der ikke. Idrætten
er gået på sommerferie på det tidspunkt.
Operakoncerten med Anne Brandt blev gennemført. Vi solgte 54 billetter. Der var en god stemning og
megen ros fra publikum.
Kommer vi en anden gang ud for gentagne gange at måtte aflyse en koncert, skal vi huske at ændre
plakaten. Vi tror, den blev lidt overset til sidst, fordi man havde set den så længe.
8. Handicaptoilet/udvidelse af lauringe
Hvis/når vi får lov at bygge om, kunne vi overveje at skifte loftspladerne for at forbedre akustikken ved
koncerter.
Vi undrer os over, hvor den, af handicaprådet bestilte, rapport er blevet af. Den er åbenbart ikke behandlet
endnu.
Niels kontakter kommunen for at høre hvordan de stiller sig til vores ændringsforslag. Mogens har lavet en
tegning, den vil vi medsende som bilag.
9. Eventuelt
Intet
Møderække for 2022
20. april (generalforsamling), 27. april (konstituerende møde), 18. maj, 15. juni, 18. juni (arbejdsdag), 17.
august, 21. september, 19. oktober, 16. november

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 11. maj 2022 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling, Christian Fjeldsted
Andersen, Ane Sofie Hansen, Mogens K. Nielsen, Lone Saaugaard Ipsen (pkt. 1-5)
Fraværende: Nils Jørgen Christiansen, Jakob Bondesen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
Vi behandlede punkt 3. Konstituering og 5. Opgaveliste under et.
3. Konstituering
Formand: Niels Rasmussen
Næstformand: Ejvind Rølling
Kasserer: Poul Ravnkilde
Sekretær: Camilla Donovan
5. Opgaveliste
Ansvaret for faste opgaver er fordelt på følgende måde:
Indkøb og kontakt til Lyreco: Lone
Opfyldning af sæbe, toiletpapir og lign.: Lone
Indkøb af drikkevarer og kontakt til Meny og Brugsen: Poul
Vedligeholdelse af hus og legeplads: Niels og Poul, assisteret af Ejvind og Mogens
Facebook opdateringer: Camilla
Dagsordener, referater og lign.: Camilla
Regnskab: Niels
Booking: Niels
Arrangementer: Niels og Camilla
Kunstudstillinger: håber vi at Lejre Kunstforening vil tage sig af. Christian kontakter Gunhild Rasmussen.
Kontakt til kommunen: Niels, assisteret af Mogens
Jævnligt tjek af huset, evt. opfølgning af manglende rengøring: Ane Sofie
4. Økonomi
Vi har 48.918,- kr.
Der er en regning for sand på vej. Ca. 2.000,- kr.
6. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Bl.a. koncert med Linnéa Villén
Sand til opfyldning af sandkassen bestilt og modtaget. Den skal fyldes på vores arbejdsdag.
Ejvind og Niels vil se på mulighederne for at få en sansegynge og en rutsjebane.
Vi overvejer stadig at indkøbe yderligere et solsejl.

Fra Linnéa Villén er der et tilbud på vej om en koncert med hendes sangtrio.
Vi afventer.
6a. Me & Maria d. 21. august
Gruppen og Kulturhuset deler indtægterne ved koncerten.
Gruppen skal have adgang til Kulturhuset fra kl. 12 d. 21/8
Billetter sælges for 150,- kr. Billetsalget er sat i gang.
Camilla opretter Facebookbegivenhed sidst i juni.
6b. Arbejdsdag d. 18. juni
Niels sender indkaldelse til Kulturhusets venner.
6c. Huset lånes af kommunen til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet d. 31. maj – 2. juni.
Taget til efterretning.
7. Borgermøde om lokalplan for erhvervsområde d. 18. maj
Taget til efterretning.
8. Handicaptoilet/udvidelse af lauringe
Vores ansøgning er i behandling sammen med resten af kommunens ansøgninger. Vi håber, at vores bliver
højt prioriteret.
Niels vil kontakte Dorte Søndergaard for at høre, om hun ved, hvor sagen står.
9. Eventuelt
Vi er blevet enige om at rykke mødet d. 15. juni til d. 21. juni.
Møderække for 2022
18. juni (arbejdsdag), 21. juni, 17. august, 21. september, 19. oktober, 16. november

