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OstedKulttuhus

Referat fra Osted Kulturhus ordinær generalforsamling den 19, april 2018 kl. 19

Formanden Niels Rasmussen bød velkommen tilde fremmødte ca. 50 medlemmer.

1. Dirigent: Hans Olsen blev valgt.

2. Stemmetællere: Karen Reitz og Richard Juul. Referent: lnge Cecilie Christensen

3. Bestyrelsens beretning blev forlagt af formanden. Det er nu femte år som Kulturhus og

benyttelse af huset er i konstant fremgang. Richard spurgte om der i bestyrelsen var

drøftet visioner for de næste 5 år. Det er der ikke, sagde formanden. Beretningen blev

godkendt og ligger på hjemmesiden til information til alle.

4. Regnskab: Kasserer Karl Frandsen gennemgik regnskabet for 20!7. Vi har 147 enkelt

medlemmer ogLT foreninger ogt4 sponsorer. Brugen af huset er steget med 50 % og det

fortsætter i 2018. Vi har izlfl købt nye lette borde, græsslåmaskine og foldevæg.

Driftsresultatet er på - 1.466,37 kr. Richard Juul var ikke enig i den måde regnskabet blev

ført på. Blandt andet vedrørende det "lån" fra Lejre kommune i2AL4 som gør, at vi i 10 år

får ca. 15 000 kr. i nedsat driftstilskud. Lejre Kommune har godkendt den måde vitører
regnskabet på, og vedrørende "lånet", er der ikke tale om et egentlig lån, som kulturhuset

og medlemmerne "hænger på", heller ikke hvis Kulturhuset lukker i dag. Kulturhuset ejes af

kommunen, som i princippet har ydet et "lån" til deres eget hus. Regnskabet blev

godkendt.

5. lndkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af årskontingent: Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. Personligt

medlemskab er L00 kr. og foreningsmedlemskab er 200 kr.

7. Godkendelse af budget for 2018: Budgettet blev gennemgået. Der er allerede brugt 30 000

kr. på en ny scene. Budgettet blev godkendt.

8. Valg: Karl Frandsen, Poul Ravnkilde og lnge Cecilie Christensen var på valg. Karl Frandsen

ønskede ikke genvalg og i stedet blev Nils Jørgen Christiansen val6. Poul Ravnkilde og lnge

Cecilie Christensen blev genvalgt. Suppleanter for I år: Genvalgt blev Ejvind Rølling og Ane

Sofie Hansen. Anita Bredsdorff Ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til suppleant blev Anders

Bredsdorff, Signe Hansen, Katrine Feijen og Knirke Lund {Hanne Katrine Lund}. Vi vilgerne

have mange suppleanter som kan tage del i arbejdet i kulturhuset- 2 revisorer genvalgt for
L år. Hans Høyer og Per Kølle. l revisorsuppleant genvalgt for 1 år: Alex C. Christensen.

9, Eventuelt: Hans HØyer forslog at søge tilskud fra kommunen til sceneelementer. Det er

forsØBt, men vi fik nej. Et andet forslag om at få reklamer på sceneelementerne og få

betaling på den rnåde. Svar: Firmaerne giver allerede sponsorpenge tilforeningen. Bente



Plejdrup efterspurgte et iulemarked. Det bliver taget op i bestyrelsen. Per Kølle spurgte om
vi var modtagelige for nye musikforslag og arrangementer som evt. blev aflroldt i større
lokaler. Ja, det er vi og vi har netop haft et bØrneteater som ikke kunne være i kulturhuset
og som blev afholdt i Hallen. Else Lund sagde tak til Karl og Anita for godt arbejde i
bestyrelsen. Formanden udtrykte ligeledes taknemlighed for det arbejde de havde lagt i

Kulturhuset. Forsamlingen klappede samtykkende. Formanden takkede for god ro og
orden.

Herefter var der rift om det store kagebord (sønderiysk kagebord) Der var 8 forskellige slags

kager.
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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 19. april 2018
Ja, så er det femte gang jeg skal aflægge årsberetning for Osted Kulturhus. Og det er jo en ren 
fornøjelse. Og jeg må sige, at “det går jo fantastisk”.
Huset bliver bare brugt mere og mere. Det vil også fremgå, når Karl om lidt vil præsentere vores 
regnskab. Lokaleudlejningen er steget med ikke mindre end 10.000 kr. i forhold til 2016, og 12.000 
i forhold til vores budget for 2017. Det fortæller noget om, at også vi er blevet overrasket.
Pr. 31. december er vi 147 personlige medlemmer, 17 foreningsmedlemmer og 14 sponsorer.
Det er et lille fald i forhold til 2016 hvor vi var 162 personlige medlemmer, 17 foreningsmedlemmer 
og 16 sponsorer.
Det kan skyldes mange ting, og det er ikke alarmerende, så vi er ganske tilfredse.

Faste aktiviteter
De faste aktiviteter fortsætter med uformindsket styrke; gymnastik, yoga, kaffemik, fællesspisning, 
konfirmationsforberedelse, masser af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, porcelænsmaling, 
knipling, taskefletning, mad-for-mænd, bare for at nævne nogle af dem.

Lokalerne
Vores lokaler bruges stort set hele ugen igennem, og de er stadig fine og velholdte.
For et år siden fortalte jeg om vores planer om at slå de to lokaler “Kastholm” og “Bondeskov” 
sammen. Det har vi nu fået gjort. De er dog stadig adskilt af en let foldevæg, så lokalerne stadig kan 
benyttes hver for sig.
Her skal jeg huske, at takke “Kulturhusets Venner” som udførte det hårde og støvede arbejde.

Rengøring
Vi har måttet erkende, at det ikke har været nok med den månedlige rengøring, som Lejre Kom-
mune foretager uden beregning. Og vi har prøvet om vi kunne få dem til at komme to gange om 
måneden, men det har ikke været muligt. Derfor har vi været nødsaget til at hyre ekstra rengøring, så 
der nu bliver gjort rent to gange om måneden. Vedkommende har så også fået til opgave at sørge for 
at der er fyldt op med kaffe/te, toiletpapir, håndklæder, sæbe osv.
Og så må vi jo konstatere, at det ikke er alle, der er lige gode til at gøre rent efter sig. Det kunne vi 
godt tænke os blev lidt bedre. Det handler måske bare om lige at feje gulvet og tørre borde af.
Det er ikke så lækkert for Yoga-folket og gymnastikholdene at sidde og ligge på et snavset gulv.
Og nu vi er ved det, så har desværre også flere gange været ude for, at man har glemt at låse døren 
ud mod Byvejen samt de to “nødudgange” på 1. sal.
Det har heldigvis ikke resulteret i uheldige “indbrud”. Men mon ikke vi kan blive bedre til det.

Kunstudstillinger
Også her kan vi konstatere stor fremgang. Det er efterhånden ikke så ofte, at vi har bare vægge.
Vi har haft mange fine og spændende udstillinger. Og vi har forsøgt os med, at holde Åbent Hus i to 
timer, hver lørdag fra kl. 11-13, når der er udstillinger i huset. Det har ikke været en udpræget suc-
ces, men vi har besluttet, at fortsætte med det i 2018. Så håber vi at, at det bliver besøgt lidt mere. 
Det er som regel vældig hyggeligt, og man kan altid redde sige en kop gratis kaffe og en hyggelig 
snak med kustoden.
Hvis der er nogen i forsamlingen, der kunne tænke sig, at agere kustode, en eller to gange om året, 
kan man henvende sig til Ane-Sofie, som er med i vores kunstudvalg og tovholder på Åbent Hus.
På vores hjemmeside kan man altid orientere sig om hvornår der er udstilling og hvem der udstiller.



Inventar
Når Karl om lidt fremlægger vores regnskab, vil man også se, at der er brugt en del penge på inven-
tarkontoen. Vi har solgt vores temmelig tunge borde, (som nu er flyttet til Samsø) og købt nogle, 
borde, som er noget lettere at håndtere, når nu det er sådan at man selv skal sætte dem op og klappe 
dem sammen når man er færdig. Vi har prøvet efter bedste evne at placere dem rundt om i huset, 
hvor vi mener at det er mest hensigtsmæssigt.
Men man må selvfølgelig gerne “låne” fra de forskellige lokaler, bare man husker at sætte dem til-
bage igen.
Også den nye foldevæg har tynget godt på inventarkontoen, ligesom vores nye selvkørende 
plæneklipper, som Alex bruger flittigt, op til to gange om ugen i sommerhalvåret. Mange tak for det, 
Alex. Det er en stor hjælp.

Arrangementer
Vi har haft mange gode musikarrangementer i løbet af året. Især vores søndagscafeer har været en 
stor succes. Det vil vi også fortsætte med i 2018. Også selv om de for det meste giver underskud. 
Det har vi kalkuleret med i vores budgetter. Vi synes at det er dejligt at kunne tilbyde nogle hyggelige 
eftermiddage med god musik, uden at koster en formue. Priser for disse søndagscafeer ligger på 30 
kr. pr. næse. Og så tager vi lidt for kaffe og kage og drikkevarerne. Så hænger det fint sammen.
Jeg kan bl.a. nævne vores litteraturkoncert med trioen Linnea Vilén, Allan Sjølin og Nis Bank-Mik-
kelsen, som var en flot oplevelse og fint fremmøde.
For 3. gang holdt vi Halloween, som igen var en stor succes: 200 børn og 150 voksne deltog. En 
rigtig (u)hyggelig aften. Det er et samarbejde mellem de handlende i Osted og Osted Kulturhus.
        

2 gange har vi haft kommunalpolitikerne i huset. Først til et vælgermøde, hvor alle partier var til-
stede og senere til et borgermøde som handlede om udvidelse af boligområderne i Osted og etable-
ring af et antal lejligheder på torvet. I begge tilfælde var der næsten 100 deltagere.        

Hoveridage
Vi har holdt to hoveridage. En om foråret og en om efteråret. Det er Kulturhusets Venner sammen 
med bestyrelsen, som talstærkt er mødt op hver eneste gang. Vi starter som regel kl. 9 om formidda-
gen, med morgenbuffet. Og efter en hel del klog snak, går vi i gang med arbejdet. Hækklipning, 
buskrydning, fjernelse af ukrudt og alm. rengøring og lidt vedligeholdelse og små-reparationer. Som 
regel er vi færdig ved middagstid, hvor vi får lidt at spise og drikke før vi går hver til sit.
Det kan varmt anbefales. Det er rigtig hyggeligt.
Via vores hjemmeside, kan man tilmelde sig “Kulturhusets Venner”. Det er der på nuværende tids-
punkt 23 der har gjort.
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Osted Kulturhus
D R I F T S R E G N S K A B - 1. januar 2Ot7 - 31. december 2OL7

INDTÆGTER

Regnskab

2017

Budget

2017

Regns ka b

2A16

Medlemskontineent 14.700,00 15.000,0c r.6.200,00

Foreni ngs kontingent 3.400,00 3.600,0C 3.400,00

Udleinine 32.370,04 20.000,0c 22.150,00

lndtægter 6vrige arrangementer (incl. tilskud fra Lejre Kommune) 8.743,25 27.000,00 29.774,O0

lndtæeter sommeriazz 39.207,50 40.000,00 34.486,25

Salg af drikkevarer 3.284,85 2.400,00 L.558,50

Sale af kaffe/the 5.810,00 5.100,00 E 1nA nn

Diverse indtægter 0,00 0,00 0,00

Nedsat driftstilskud fra Lejre Kommune 10 år (sidste gang 2025) 35.482,00 35.482,00 35.482,00

Øvrige indtægter (Bl.a. salg af borde mm.) 6.349,50 0,00 0,00

Sponsorater 14.000,00 16.000,00 16.000,00

Indtægter i alt t63.347,tO 155.582,00 1S5"?511,75

UDGIFTER

Hiemmeside 45,00 1.200,00 45,00

Kontora rtikler, tryksager m m 3.723,90 2.500,00 1.723,50

Telefon oe internet 4.430,59 3.600,00 4.125,90

Annonceudgifter 2.533,09 3.000,00 0,0c

Bestyrelsesmøder 645,50 1-.200,00 1.361,15

Kontingenter og abonnementer 5.684,75 4.200,00 3.566,2s

Udeift er Øvrige a rrangementer ro.L26,72 30,000,00 33.695,97

Udgifter ved sommerjazz 40.764,00 40.000,00 43..666,49

lndkøb af drikkevarer 2.30I,40 0,00 0,0c

lndkøb af kaffe/the 4.894,5r 5.400,00 5.022,69

Gaver os blomster 0,00 600,00 450,00

Diverse udgifter 1.300,r4 3.000,00 1,.7 L2,87

lnventar (bl.a. indkøb af 18 nye borde, slåmaskine og foldevæg) 78.029,75 24.000,00 52.499,32

Vedliseholdelse 5.r28,63 23.500,00 16 4qA ql

Forbrugsvarer 774,25 1.800,00 2.622,O4

Forsikrinser 4.43r,24 4.500,00 4.354,44

Renteudgifter 0,00 0,00 0,00

Udsifter ialt L64.8t3,47 148.500,00 å6S.$3'å,#9

D Rl FTRESU LTAT pr. 3t.t2.2017 -1.466,37 L7.O82,OO -3.588,34
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Osted Kutturhus
STAT U S R E G N S KA B - 1. januar 2Ot7 -31. december2OtT

AKTIVER

Kasse L.349,50 659,00

Lager af drikkevarer 1.s92,00 791,5CI

Lager af kaffe/te 640,00 584,00

Bankkonto 4.579,1_1 5.496,18

Udestående fordringer 200,00 1".540,00

Aktiver i alt 8.460,61 9.070,68

PASSIVER

Egenkapital 9.926,98 L2.759,02

Arets resu ltat -3".466,37 -3.688,34
Diverse kreditorer 0,0c 0,00

Banklån 0,0c 0,00
Passiver i alt 8.460.61 9.070,68
BALANCE 0,00 0,00

Ovenstående driftsregnskab og balance pr. 31. december 2017

er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Egenkapitalen er konstateret og tilstede.

Q/z -totr 1g l/'
Per Kølle, RevisorDato Hans Høver, Revisor

d"r.t#tt"
Karl Frandsen, Kasserer


