
 

 

Osted Kulturhus, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. januar kl. 19:30 

Tilstede var Niels, Anita, Karl, Sille, Laura, Helge, Ane Sofie, Else, Kirsten, Pia, Inge Cecilie  

Ordstyrer: Karl 
Referent: Inge Cecilie 
 

1. Hvordan takler vi LAN-fester?  
a. Laura udarbejder forslag til regler. Vi har fået en forespørgsel fra Rikke Guldager om, at en gruppe 

unge ønsker at afholde en LAN-fest (Det er unge der spiller på computere sammen og med andre). 
Laura er Tovholder i den konkrete sag og kontakter Rikke Guldager. En voksen skal have det fulde 
ansvar for LAN- festen og sørge for, at den afholdes efter kulturhusets regler. 

b.  Det skal præciseres at man ikke må overnatte (sove) i kulturhuset, men man må gerne være i 
huset. 

2. Musikarrangement af Camilla Donovan. Camilla er velkommen til at melde sig ind og til selv at stå 
for et musikarrangement. Vi har ikke penge til at betale for musikere. Niels giver besked til Camilla.  

3. Robert Dumong ønsker et LOF arrangement den 19 marts. Karl kontakter Robert Dumong og 
meddeler ham, at han selv må stå for booking og stå for arrangementet.  

4. Niels foreslår en ugentlig åbningstid hvor flere bestyrelsesmedlemmer er til stede for at svare på 
vanskelige spørgsmål. Det blev besluttet, at Niels som formand besvarer forespørgsler ud for sit 
bedste skøn, og ellers må det vente til førstkommende bestyrelsesmøde. 

5. Præsentation og meddelelser til lokalaviserne. Niels har fundet en vejledning til hvordan man skal 
skrive en pressemeddelelse så den er journalistisk korrekt, og som vi kan bruge når vi sender 
meddelelser til lokalaviserne.  

6. Udsendelse af nyhedsbrev. Der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne efter behov, efter hvor 
mange aktiviteter der er at fortælle om. 

7. Møde med kommunen. Onsdag den 8.januar kl. 13:30 kommer Ina og kommunens direktør for at 
snakke med os om kulturhusets økonomi.  

8. Kaffe. Da det er alt for dyrt at give gratis kaffe til brugerne af huset, har vi besluttet fremover at 
tage 25 kr. hvis man foruden at booke et lokale, også ønsker kaffe/te.  

9. Opfyldning. Inge Cecilie er tovholder vedrørende opfyldning af toiletpapir, køkkenruller, sæbe etc. i 
kulturhuset.  

10. Ane Sofie. Fortsætter med nøgleudlevering selvom hun går ud af bestyrelsen ved næste 
bestyrelsesmøde 

11. Karl meddelte, at gruppen der står for fællesspisning (Karl, Ane Sofie, Else Lund og Inge Cecilie), 
fortsætter den 2nd torsdag i hver måned til og med Maj måned. Derefter bliver det fra september 
2014 og til maj 2015 i ulige uger, altså hver anden torsdag. Vi håber på det tidspunkt at være en 
større gruppe til at varetage aktiviteten.  Inge Cecilie er kassemester.  

 
 

   
 
    

 



 

Bestyrelsesmøde i Osted kulturhus mandag den 29. januar kl. 19 

Tilstede var: Niels, Anita, Karl, Helge, Kirsten, Pia og Inge Cecilie 
Fraværende var: Else Lund, Laura og Sille.  
Ordstyrer: Karl 
Referent: Inge Cecilie 
 
 

1. Evaluering af fællesmiddage.  
Randi Bondeskov ønsker ikke selv at fortsætte i dette projekt, men synes det er vigtigt, at 
fortsætte i den ånd hun lagde ud med og mindst hver 14ende dag. Der har været mellem 40-50 
forskellige personer til disse aftener. Det er altså ikke en fast lille klike der kommer. De fire der 
tager sig af fællesspisning, har på et tidligere møde fortalt om de fremtidige planer.   

2. Gennemgang af referat 
a. LAN-fester. Vi beder Laura komme med en status på opgaven til formanden 
b. Camilla Donovan siger nej tak til selv at stå for et musikarrangement. 
c. Robert Dumong. LOF vil tage 100 kr. for deres arrangement. Vi foreslår max 50 kr. Niels 

kontakter Bente Troest. 
d. Kommunen. Vi har søgt en ekstra bevilling på 150.000 kr. til de opgaver som 

kommunen har pålagt os. Trappelift er købt, monteret og afprøvet. Kostede ca. 70.000 
kr. Vi har ca. 40.000 kr. tilbage samt den bevilling vi endnu ikke har fået. Udendørs 
rampe opgaven er aflyst indtil videre.  

e. Kaffe: Vi tog en ny beslutning vedr. pris for kaffe. Fremover koster det 25 kr. for 
kaffe/te for et møde i et stort lokale, og 10 kr. for et møde i et af de små lokaler. Niels 
styrer opgaven når et lokale bliver booket.  

f. Vinsmagningsarrangementet er den 14 marts. Der er ca. 50 billetter á 295 kr. som 
købes hos slagteren og i Brugsen. 
Det er Kulturhusets arrangement udført af Brugsen og Slagteren.  

3. Økonomi: Der er 11.000 kr. i kassen. Vi er 113 medlemmer. Karl og Niels ser på 
regnskab/regneark og budget   

4. Ane Sofie har trukket sig fra bestyrelsen, men fortsætter i kunstudvalget, fællesmiddage og 
udleverer nøgler. Else Lund er ny bestyrelsesmedlem.  

5. Samarbejdsaftale. Anita forelagde en samarbejdsaftale med Lejre Kunstforening 
vedrørende en udsmykningsopgave i kulturhuset som kunstforeningen står for. Den blev 
godkendt.  

6. Ungdomsklub, Thomas Nygaards henvendelse: Vi forslår at Laura, Sille og Niels tager et 
møde med Thomas Nygaard og Lejre kommune om evt. etablering af en ungdomsklub i 
kulturhuset. Niels tager kontakt til Laura og Sille 

7. Generalforsamlingen: Afholdes i kulturhuset onsdag den 26. marts 2014 kl. 19. Niels sørger 
for offentliggørelsen 

8. Kontingent: Følger kalenderåret. De indmeldelser der er sket i november og december 
gælder også for det følgende kalenderår. Et medlemskab koster 100 kr. pr. person samt 
200 kr. for foreninger. Opkrævning udsendes af Niels den 15. februar og betales senest den 
1. marts.  



9. Kulturhusets 1 års fødselsdag. Vi forslår den afholdt den 22. april. Forslag til aktiviteter: 
Tolstrup koret, grillaften kl. 18:30, salatbord. Vi lægger hovederne i blød m.h.t. ideer. Var 
det en mulighed, at en gruppe fra Avnstrup asylcenter vil underholde? Vil du Sille som 
tovholder på Avnstrup spørge, om de vil stå for noget underholdning til vores fødselsdag. 
Vi må gerne låne idrætsklubbens telt. Kirsten Christensen er tovholder.  

10. Evt. medlemskab af Kulturhusene i Danmark. Det giver bl.a. billig Koda afgift og inspiration 
til arrangementer og til samarbejde med kommunen og andre instanser. Niels melder os 
ind.  

11. Labels: Pia er tovholder på at få sat Dymo strimler op på skabe vedr. indhold. Helge køber 
flere krus, stor gryde 12-14 liter, og spækbræt.  

12. eventuelt.  
a. Nogle af os mødes kl. 18 den 31/1 for at stille stole op til koncerten. 
b. Næste møde er den 27. februar kl. 19. Dagsorden punkter sendes til Anita.  
 
 
 



Bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus torsdag den 27. februar kl. 19 

Tilsted var: Niels, Anita, Helge, Else, Kirsten, Pia og Inge Cecilie og delvis Sille 
Fraværende var: Laura og Karl 
Referent: Inge Cecilie 

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  Punkt 2 d. Vores ansøgning om 
ekstrabevilling på 183.000 kr. kommer op på kommunens udvalgsmøde kultur/fritid den 5 
marts. Den nye formand for Kultur Claus Jørgensen, har møde med nogle af kulturhusets 
bestyrelsesmedlemmer fredag den 28. februar. Han vil få en gennemgang af huset og 
sættes ind i vores økonomiske situation. Punkt 2 f. Der er udsolgt til Vinsmagningen den 
14. marts. Punkt 3. Vi skal aflægge regnskab både for Madkassen ved Fællesspisningen og 
for Ølkassen fremover. Punkt 6. I forbindelse med en evt. ungdomsklub i kulturhuset, har vi 
intet hørt.  
Generalforsamlingen den 26 marts. Bestyrelsesposterne. Sille modtager ikke genvalg. Anders og 
Ane Sofie har allerede trukket sig. De to suppleanter Anita og Else Lund som erstattede Anders og 
Ane Sofie i bestyrelsen, vil gerne vælges igen. Inge Cecilie Christensen og Poul Ravnkilde vil gerne 
stille op til en bestyrelsespost. Laura har meddelt: ” Jeg genopstiller gerne – men ikke hvis andre vil 
have pladsen”. Kirsten og Pia genopstiller som suppleanter. Generalforsamlingen afholdes i 
kulturhuset.  

2. Vinsmagning og gourmetaften den 14 marts kl. 18. Helge og Niels køber Rødvinsglas, 
vandglas, krus i IKEA. Der købes også si og hulske, kaffefilter og servietter 

3. Osted kulturhus fødselsdag den 22. april. Niels sørger for telt. Tolstrup koret synger kl. 19:30. 
Et udvalg blev nedsat bestående af Kirsten, Niels, Helge og Inge Cecilie 

4. Flagstænger: Niels og Helge køber 4 flagstænger. 

5. Montering af dør i gavl. Ole, Karl, Niels og Helge sørger for det. 

6. Skal udstillere være medlemmer. Det behøver de ikke at være. 

7. Oprydning i haven: Kirsten samler en gruppe til at rydde op i haven inden fødselsdagen.  

8. Sandwichskilte: Har vi allerede. 
9. Fremtidige bestyrelsesmøder: Dette aftales af den nye bestyrelse og efter at den har 

konstitueret sig. 

10. Eventuelt: Vi mødes den 20 marts kl. 19 for at planlægge generalforsamlingen 
 

 
 

 

 

 



Referat fra Bestyrelsesmødet i Kulturhuset den 20/3-2014 
  
Tilstede var: Karl, Niels, Else, Anita, Helge og Sille. 
Suppleanter: Kirsten, Pia, Inge Cecilie 
Fraværende var: Laura. 
Referent: Inge Cecilie 
  

1. Tillægsbevilling: 
Ansøgningen om tillægsbevilling på 183.000 kr. har kommunen stadig ikke godkendt. Den kommer 
først op på kommunalbestyrelsesmødet den 29. april, så vi må vente tålmodigt på at det sker. Vi 
har dog fået at vide, at den nok skal blive godkendt.  Vi har også problemer med at få kommunen 
til at betale for trappeliften.  
  

2. Generalforsamlingen den 26 marts–2014 kl. 19 

Bestyrelsen møder kl. 18 for at stille stole og andet frem. 
Niels byder velkommen 
Alex foreslås som dirigent. 
Karl tager dirigentklokken med.  
Pia og Else vil gerne være stemmetællere 
Else tager stemmesedler med 
Niels aflægger beretning til godkendelse 
Karl aflægger regnskab og budget til godkendelse  
Kontingent foreslås som sidste år, 100kr. for private og 200 kr. for foreninger 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helge og Niels er ikke på valg, Sille genopstiller ikke, Anita og Else 
ønsker at genopstille, Karl genopstiller, Laura?,  
Kirsten, Mogens og Pia genopstiller til suppleant. 
Hans og Ulla genopstiller som revisorer. 
Alex genopstiller som revisorsuppleant. 
Vi laver kaffe og køber kage til mødet. 
  

3. evt.  
Bookingsystemet koster 8000 kr. pr. år i dag. Niels undersøger et nyt bookingsystem som kun 
koster 2700 kr. pr. år. 
Fødselsdagsudvalget har møde den 9. april kl. 19 og det er Kirsten, Niels, Helge og Inge Cecilie.  
Niels bestiller 15 nye højskolesangbøger.  
  
  
  
  
 



Konstituerings møde i Osted Kulturhus den 26 marts, efter generalforsamlingen.  

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Niels 
Næstformand: Helge 
Kasserer: Karl  
Sekretær: Inge Cecilie 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Anita, Else og Poul. 
 
Suppleanter 1st Kirsten, 2nd Mogens og 3die er Pia.  
 
Næste bestyrelsesmøde er den 23. april kl. 19:30. 
 
Referent Inge Cecilie 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Osted Kulturhus, referat fra bestyrelsesmøde den 23. april 2014 

1. Evaluering af vores 1 års fødselsdag. Særdeles godt fremmøde og aftenen forløb perfekt. 
Det var en god ide at dække op i alle rum i stueetage og holde arrangementet enkelt, 
nemlig spise boller og lagkage og drikke kaffe/te. Vi vil fremover holde fødselsdag den 22. 
april. Eneste minus var, at det var hårdt for mændene at bære stole fra 1st.sal og ud i 
teltet. Det vil vi ikke fremover, derfor køber vi 50 stole mere der skal stå i stueniveau.  

2. Jassaften. Der er forslag fra et medlem om at arrangere en jassaften i august hvor der 
kommer 3 forskellige musikgrupper for at spille. Det bliver med spisning og dans og det 
skal foregå i haven og på gårdspladsen. Niels er tovholder og undersøge det lovmæssige. 
Inden arrangementet skal vi informerer naboerne, om at det kan blive lidt højrystet. Det 
skal slutte senest kl. 23.  

3. Arrangement udvalg. Et udvalg der skal tage stilling til og koordinere hvilke aktiviteter der 
skal afholdes i huset. Poul, Niels, Pia og Anita mødes og tager stilling til et sådant udvalg. 

4. Ønskeliste til Kulturhuset.  
a. 50 stole ca. 6.500 kr.  
b. Projektor 10.000 kr. 
c. Skiltning. Ca. 5.000 kr. Helge kontakter Kommunen, Vej og Park vedr. skiltning til 

Kulturhuset. Galge flyttes ned til vejen med tekst på begge sider. Niels snakker med 
Carsten Rasmussen vedr. evt. sponser af huller til skilte.  

d.  Køkkengrej ca. 2000 kr.  Mangler skrives på tavlen.  
5. Eventuelt: 
a. Fællesmiddag: Højst 4 sange pr. middag.  
b. Sponsorer: Vi talte om at finde sponsorer som f.eks. ville give 6000 kr. om året og så få sit 

navn som reklame i en pjece/folder/blad.  
c. Alarm: Vi har fået en alarm på huset for at forhindre tyveri og indbrud. Koden skal 

udskiftes engang imellem for at forhindre at den bliver misbrugt. 
6. Næste møde: er fredag den 23. maj 2014 fra kl. 10 til 12.  
7. I sidste øjeblik besluttede flertallet, at Karl bestiller stole hos Jens P.  

 
Tilstede: Niels, Anita, Helge, Karl, Poul, Inge Cecilie, Kirsten, Pia. 
Fraværende: Else Lund. 
Referent: Inge Cecilie 
 
   
     
 



From: Inge Cecilie Christensen
To: Anita Bredsdorff; Else Lund; Helge Brøsch; Inge Cecilie Christensen; Karl  Frandsen; Kirsten Christensen;

Mogens K. Nielsen; niels.osted@gmail.com; Pia Hansen; Poul Ravnkilde
Subject: Referat bestyrelsesmødet den 23 maj. 2014
Date: 23. maj 2014 17:29:19

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus fredag den 23 maj kl. 10:00.
Afbud fra Else og Mogens.
referent: Inge Cecilie
 

1. Referat gennemgået.
2. Orientering vedr. lovliggørelse og driftstilskud. Lejre Kommune har nu
godkendt at kulturhuset må bruge 165.000 kr. samt de allerede 75.000 kr til
lovliggøreselse af huset. Karl får heraf penge for udlæg til trappelift og udvendig
trappe ialt 91.000 kr.
Desuden får vi 50.000 kr. i driftstilskud hvert år til Kulturhuset, og det får vi
udbetalt når vi har fået et cvr nr. Det har Niels søgt om.
3. Udvendig vedligeholdelse: I følge Rune fra kommunen kan der nu
igangsættes udvendig arbejde så som reparation af sokkel, riste i sokkel, mur
etc.
4. Diverse arbejder:Karl forsøger at skaffe billige branddøre BD 30. (BD 30
betyder branddrøje i 30 min.). Søren Grøn sætter udvendig trappe op  til
nødudgang på 1st. sal samt 2  handicapramper og nye fliser rundt om huset
m.m.
Helge køber 7 stk. dørpumper
Helge er tovholder på udførelse af handicaptoilet og 2 ekstra toiletter.
5.Beskæring: Ole og Ane Sofie vil gerne beskære buske og krat ud til Byvejen,
samt hæk rundt om græsset. Niels snakker med Ole.
6. Arrangementudvalg: Udvalget skal være ansvarlig for de
kunstneriske/musiske arrangementer der kommer til at foregå i Osted Kulturhus
med Kulturhuset som arrangør. I fremtiden vil det være en af udvalgets opgaver
at besvare henvendelser fra personer / grupper som har tilbudt sig.
Udvalget ser således ud:
Formand Uffe Eskildsen
øvrige medlemmer: Poul Ravnkilde, Jens Nørgaard, Kirsten Christensen, Pia
Hansen, Anne Olsen, Elsebeth Mammen og Niels Rasmussen.
7. Sommerfest/Jazzmusik: Festen foregår udendørs med max 250 gæster. 200
kr. pr. person for mad og musik. Datoen er enten den 24 eller 31 august fra kl.
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13 til 18. Der bliver sat telte op.
Husk at søge om lov til retter myndigheder og giv naboerne besked om
festlighederne.
Uffe og Niels er tovholder.
8. evt.
Anita har fremvisning for en yogalærer m.h.p. at starte en yoga gruppe op i
kulturhuset.
Udstillingen med Poul Ørsteds billeder bliver taget ned den 25 maj. Vi forslår at
nogle af hans billeder bliver hængende i rummet Ousmosen.
9. Næste møde
Tirsdag den 12 august kl. 10-12.
 
 



Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus Onsdag den 6. august 2014 fra 10-12 

Ordstyrer: Karl. 
Referent: Inge Cecilie 
 

1. Referat gennemgået og godkendt. 
2. Vi har ca. 58.000 kr. i egen beholdning. De 50.000 kr. er det årlige beløb vi får fra 

kommunen.  
3. Udført og mangler: I badeværelset skal der laves skillevægge, døre og males, hvilket Niels, 

Helge og Ole går i gang med torsdag 7/8. Derefter kommer VVS og sætter toiletter op. Vi 
satser på at badeværelset bliver færdigt til sommerfesten d. 24/8. Den nye nødudgang på 
1st.sal skal kun kunne åbnes indefra. Else Lund køber rullegardin til nødudgangsdøren. En 
ny dør mod Byvejen er på vej og kommer i uge 35. Søren Grøn har lavet handicaprampe og 
lagt fliser. Vi mangler et gelænder til handicaprampen. Niels kontakter Sune på kommunen 
vedr. et gelænder. Køkkenholdet (fællesspisning) bedes lave en liste over det køkkengrej vi 
har brug for at købe.  

4. Lokaleleje fungerer efter de regler der tidligere er fastlagt, hvis det er kulturhuset der selv 
arrangerer en aktivitet skal der ikke betales lokaleleje. Hvis det er en fast aktivitet der kører 
hele året skal Niels vurderer prisen.  

5. Sponsoraftaler: Vi fortsætter med at finde nye sponsorater. Vi har 14 lige nu.  
6. Kontingent: Niels undersøger hvad det vil koste at betale kontingent via PBS. Derefter 

drøfter vi om det kan betale sig. 
7. Sommerjazz: Niels har søgt spiritusbevilling hos politiet. Ca. 100 personer har tilmeldt sig 

dags dato. Regner med at der kommer mange endnu. Vi gennemfører arrangementet 
selvom der skulle komme under 150 personer. Onsdag den 20. august kl. 10 sættes telte op 
af Niels, Karl og Alex og gerne flere.  

8. Havepavillon: Niels køber 3 havepavilloner til sommerfesten. De koster 108 kr. pr. stk.  
9. Niels har købt metalplader og magneter til infotavlen.  
10. Niels har købt et logo-skilt som skal sidde på facaden af huset. Det er købt til nedsat pris.  
11. Udstillinger: Når vi selv inviterer en kunstner til at udstille i huset er det gratis. Udgifter til 

evt. fernisering betaler kunstneren selv. Kunstnere som vi ikke har inviteret betaler 
lokaleleje for at udstille.  

11a. Nøgleudlevering: Tillidsposter som nøgleudlevering til Kulturhuset skal vælges blandt 
bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Kirsten Christensen er valgt til posten.  
12. Eventuelt: Tilmelding til fællesspisning kan begynde. Der er nu 9 personer der gerne vil 

være med til at lave mad til fællesspisning. Vi holder formøde den 12. august 2014. Det 
koster 1800 kr. om året at kontrollere handicapstol og hejsesystemet op til 1st.sal. Det er 
pålagt af arbejdstilsynet. Niels spørger Ina om kommunen vil betale det årlige beløb.  

13. Næste møde er aftalt til den 10. september 2014 kl. 19:30 
 
 

 
 



 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 10. september 2014 kl. 19:30 

Ordstyrer Karl  
Referent Inge Cecilie   
Afbud fra Poul og Anita 
 

1. Referat gennemgået med følgende bemærkninger. Elektrikeren ændrer på automatik vedr. 
ventilation og lys i toiletrummet. 2 rullegardiner bliver sat op i rummet Hestehaven. Else og 
Jane køber gardiner til rummet Kirkebjerg. Niels får et tilbud på gelænder på 
handicaprampe. Logoskilt bliver sat op ved Byvejen. Niels undersøger stadig vedr. betaling 
af kontingent via PBS.  

2. Status på byggeprojekter. Spindeltrappen kommer op fredag ved Søren Grøn. Ny smuk 
hoveddør ud til Byvejen er sat op. Vi drøftede ideen om et større rum, ved at bryde 
væggene ned mellem Lauringe, Ousmosen, depotet og køkken. Vi har brug for et rum til 
mange mennesker. Niels vil snakke med Mogens Nielsen og få et prisoverslag over hvor 
dyrt det vil blive. Til næste møde vil Karl give en status over økonomien. Der er købt 2 
branddøre og 6 dørpumper. Ole, Niels og Helge sætter dem op. Garderobevæggen i gangen 
afkortes, derved kan kørestole lettere komme omkring. 

3. Evaluering af Jazz sommerfest. Der kom 170 gæster og det var en stor succes. Vi satser på 
at gøre det til en årlig tradition. Næste gang vil vi låne 2 telte af idrætsklubben, det giver 
plads både til gæster og dem der spiller.  

4. Frivillig dag. Niels, Kirsten og Inge Cecilie deltager i frivillig dag fredag den 26. september 
hvor Lejre kommune er vært. 

5. Kommende sæson er allerede godt i gang. Vi fortsætter med Kaffemik, Fællesspisning hver 
14 dag, mad for mænd, gymnastik, yoga, computerhjælp, kreativ værksted, læsekreds, 
udstillinger af forskellige kunstnere etc.  

6. Referat af møder. De omkringliggende forretninger ønsker et tættere samarbejde og det 
kunne udmønte sig, ved at lave en konkurrence for børn og voksne til Halloween som 
involverer alle forretninger og afsluttes i kulturhuset torsdag den 30. oktober. Inge Cecilie 
deltog i mødet. Næste møde er onsdag den 20. oktober kl. 18, her deltager Niels og Helge. 
Der blev også snakket om en fælles stander ved Hovedvejen med navn og logo på.  
  

7. Evt. Spil dansk aften med Strange og Hansen sker den 6. november kl. 20 efter 
Fællesspisning. Niels får et tilbud på kaffe og husholdningsartikler. Vi ser om det kan gøres 
billigere. Rengøring og ændring af tiden. Det er kun Niels der laver aftaler med 
rengøringen. Elses nabo vil skænke juletræer fra sin have gratis til kulturhuset. Karl ser på 
dem og fælder evt. 2 stk. Vi har 164 medlemmer. Det er inklusiv foreninger.  
Der er indkøbt projektor og lærred og det er stillet op i filmsalen (Hestehaven) 

8. Næste møde er den 14. oktober 2014 fra kl. 10-12. 
 

 



 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 14. oktober 2014 fra 10-12 

Ordstyrer Karl 
Referent Inge Cecilie 

1. Referat gennemgået med følgende bemærkninger. Niels tager fat i elektrikeren 

vedrørende indstilling af automatisk lys i toiletrummet. Gelænder til handicaprampe 

koster ca. 5.000 kr. Ole sætter logoskilt op ved Byvejen. Betaling via PBS sættes i bero, 

fordi det er for dyrt med det antal medlemmer vi har. Karl køber dørpumper. Niels 

afkorter garderobevæg. Den 6. nov. hvor der er musik og fællesmiddag, bliver der rabat 

hvis man melder sig til begge dele nemlig 125 kr. Vi har nu 154 medlemmer inklusiv 

foreninger. 

2. Rygter om sammenspist hed i Osted Kulturhus: Niels foreslår Søren Mørk, at han starter IT 

undervisning op i Kulturhuset.  

3. Økonomi bliver et fast punkt på dagsordenen fremover.  

4. Vi har fået 50.000 kr. fra Kommunen og 15.000 kr. fra sponsorer samt ca. 15.000 i 

kontingent plus lejeindtægter. Vi har ca. 50.000 kr. i kassen på nuværende tidspunkt. Niels 

og Karl skal mødes med Ina fra kommunen den 16. oktober. De skal finde ud af om 

beløbet på 240.000 kr. til pålagte projekter er opbrugt. 

5. Kontingent følger kalenderåret. Hvis der er indmeldinger i nov. og dec. gælder det også 

det følgende år.  

6. Lokaleudvidelse: Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde vedrørende 

lokaleudvidelse hvis vores projektansøgning bliver bevilliget. Der er ingen tvivl om, at en 

foldevæg af god kvalitet skal etableres hvis en udvidelse bliver aktuel  

7. Gratis adgang til arrangementer? ? For at slå fast, betaler alle frivillige som ikke frivillige til 

de arrangementer der foregår i huset. Det forventes ikke at vi frivillige hjælper med det 

praktiske ved arrangementer, hvor vi ikke selv er tilmeldt.  

8. Eventuelt.  

a. Den 1. nov. skal Niels, Karl og Inge Cecilie til møde med en gruppe fra Kr. Hyllinge, som 

gerne vil høre om opstarten af Osted Kulturhus.  

b. Niels indkalder til et møde med kulturhusene i Lejre mht. et samarbejde. 

c. Hvis kontingentet ikke er indbetalt til tiden, rykker Karl medlemmet efter et par måneder 

d. Vi har haft et møde med en energiexpert via kommunen.   Det er en kampagne der 

hedder Luk og Sluk og som sætter fokus på at spare energi i kommunens bygninger.       

e. Else og Ane Sofie står for et Julemarked i kulturhuset den 29. november.  

9. Næste møde. Onsdag den 3. december kl. 19:00     



 

     Osted den 9. december 2014 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 3. dec. kl. 19 

Ordstyrer: Karl. 
Referent: Inge Cecilie 
 

1. Gennemgang af referat: pkt.1 Foreslår at Grøn sætter logoskilt op ved Byvejen. Helge og Poul 
sætter dørpumper op. Niels lover at save garderobevæg til inden jul 2014. Yderdør og faskine 
betales af kommunen mener Ina. Vi har ikke fået endeligt svar fra dem endnu.  

1b. Økonomi: Vi har 145.000 kr. i indtægter i 2014 (50.000 af dem er det årlige beløb fra kommunen.) 
Vi har en udgiftspost der hedder diverse på 57.000 kr. Det er blandt andet engangsudgifter så som 
skilte, fremviser, gardiner, gelænder, klaverstemmer, branddøre.  Pr. 1. Dec. 2014 har vi til rest 36.703 
kr.  
2. Nyt alarmsystem: Niels køber det. Det gamle dur ikke 
3. Ingen får gratis adgang til aktiviteter.  

4. Vedrørende aktiviteter /emner. I Osted kulturhus har vi en meget aktiv formand der får mange 
spændende ideer og det er vi glade for. Ind i mellem bestyrelsesmøderne besluttes nogle ting af 
formanden selv, andre af større karakter via e-mailkorrespondance. Hvis et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer mener, der skal et møde til m.h.p. en grundigere drøftelse, må man give 
udtryk for dette og se om det kan lade sig gøre. 

5. Vedligeholdelse af Facebook? Der var ingen der meldte sig. Niels har meldt sig til at 
dygtiggøre sig i Facebook og derefter oplære andre interesserede.  

6. Orientering m.v. i Osted Byliv. Næste møde foregår i Brugsen den 26. januar 2015 hvor 
Helge og Karl deltager. Vi er observatører.  

7. Hvem kan hjælpe med praktiske ting i forbindelse med aktiviteter. Niels spørger 
medlemmer i bestyrelsen. Vi vil også prøve at skabe en gruppe mennesker (kulturhusets 
venner) som vi kan trække på til praktiske ting når der afholdes aktiviteter. For eksempel 
ved foredrag og musikarrangementer hvor der skal laves kaffe, sættes stole op etc.  

8. Vi siger ja til at købe et brugt gaskomfur for ca. 20.000 kr. inklusiv opsætning m.v. Niels 
kontakter kommunen.  Kommunen har imellem tiden godkendt dette.  

9. Emner til bestyrelsesmødet, så alle kan se hvad der bliver fremsendt til Inge Cecilie. Niels 
gør dette muligt.  

10. Underskudsdækning. Ikke behandlet, vi var enige om at det ikke er relevant for os 
11. Forslag fra Anders vedr. mad i køleskabet. Den mad der findes i køleskabet og ikke er 

datomærket, må gerne smides ud. Al mad skal være ordentlig lukket og datomærket, evt. i 
plasticpose. Fællesmiddag har en kasse i køleskabet som tilhører dem. Der står navn på. 
Inge Cecilie sætter en seddel op på køleskabet om reglerne.  

12. Eventuelt: Grønlandsforedrag. Niels finder ud af datoen. Det er den 19. februar. (Plakaten 
er rettet. Der stod fejlagtigt 19. januar. Pia foreslog at vi bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter skulle have julefrokost. Det blev til, at vi ved næste bestyrelsesmøde spiser 
julemiddag sammen. Niels kommer med forslag til middagen.  

13. Næste møde er onsdag den 14. januar 2015 kl. 18:15. Glæd jer.  
14. På et bestyrelsesmøde skal vi drøfte emnet: Hvad er kommercielt og hvad er ikke, i 

forhold til brug af kulturhuset. 
15. Vi afholder generalforsamling den 29. april 2015. 


