Referat at bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus torsdag den 26. jan. 2017 kl. 19
1. Referatet godkendt.
2. Økonomi: Regnskabet for 2016 er parat til at blive godkendt af revisionen.
3. Det årlige driftstilskud: Til forskel fra tidligere år, skal vi i år først anmode
kommunen om at få vores årlige driftstilskud. Det går Niels.
4. Servicekatalog: Niels og Inge Cecilie fortalte om mødet med Borgmesteren og
kulturudvalgsformanden. De to gik ind for at Osted Kulturhus fortsætter med
at arbejde ud fra de regler som blev fastlagt i 2012. Det er i orden, at der er et
sæt regler for kommunens kulturhuse og et andet sæt regler for øvrige
kommunale ejendomme. Dog kender vi ikke den endelig beslutning for
kommunens huse før hele kommunalbestyrelsen har holdt møde om
servicekataloget. Vi ved heller ikke, om vi kan fortsætte med at opkræve
lejeindtægter for brug af lokalerne, da det faktisk er kommunens holdning at
alle deres huse skal være gratis at bruge. Hvis det går som planlagt, vil
servicekataloget blive vedtaget sidst i marts. På det tidspunkt vil vi få overblik
over hvordan Osted kulturhus kommer til at fungere.
5. Kunstudvalget: Kunstnere der udstiller i Osted Kulturhus kan udstille gratis.
De skal betale 10 % af det de sælger. Der holdes åbent hus hver lørdag fra 1113 i den tid udstillingen varer. Kunstneren skal selv stå for en evt. fernisering
samt stå for mindst en åben hus lørdag. Medlemmer af kulturhuset opfordres
til at melde sig til at stå for de andre lørdage. En udstilling varer som regel en
måned. Niels spørger medlemmerne, og laver en kalender som giver en
oversigt over åbent hus dagene. Medlemmer kan så melde sig til de ledige
dage.
6. Rengøring: Vi har besluttet, at der er brug for oftere rengøring af kulturhuset.
Kommunen stiller med en person i 4 timer den første mandag i måneden. Vi
vil betale en person 500 kr. også en gang pr. måned. Således at der bliver gjort
rent hver 14. dag. Inge Cecilie sørger for at finde en person til arbejdet med

start i februar måned. Selvfølgelig skal alle dem der bruger huset stadig rydde
op, feje og gøre rent efter sig. Der er redskaber til rådighed.
7. Eventuelt. Kunstudvalget ønsker at information om kunstudstillinger bliver
vist på hjemmesidens forside. Anita vil bede kunstudvalget formulere denne
information og give den til Niels. Der er nedsat et udvalg som skal formulere
kort og klart hvad huset indeholder og med opfordring til at bruge huset. Det
er for at tiltrække nye brugere. Udvalget består af Niels, Mogens, Anne og
Helge. Formuleringen kan evt. ligge på Facebook. Ejvind fortalte om legeplads
for børn og voksne. Et grønt område som kan bruges til samlingssted.
8. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 9. marts kl. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus torsdag den 9. marts 2017 kl. 19

Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Til stede: Niels, Karl, Helge, Anne, Poul, Anita, Mogens, Inge Cecilie
Fraværende: Ejvind.
1. Referatet fra sidst blev godkendt.
2. Økonomi: Der er 61.000 kr. på kontoen inklusiv driftstilskud fra Kommunen.
12.000 kr. er til gode blandt andet fra ikke betalt kontingent. 32 medlemmer
og 8 sponsorer har endnu ikke betalt kontingent. Vi drøftede hvilke ønsker vi
har af indkøb. a. Niels forslog 12 nye lette borde magen til de 6 vi allerede
har. De først indkøbte borde er meget tunge og det er svært for brugerne at
håndtere dem. De nye borde vil koste ca. 12.000 kr. og vil blive prioriteret
først. b. Inge Cecilie forslog sceneelementer. De vil koste ca. 36.000 kr. En dyr
post. Karl vil undersøge om vi kan købe brugte sceneelementer. c.
Børneteater: Vi vil gerne betale for at få et børneteater til kulturhuset. Inge
Cecilie vil snakke med Maria, om hun kunne tænke sig at stå for et sådant
projekt. d. Karl vil undersøge om vi kan få en brugt græsslåmaskine som man
kan sidde på. Den må koste ca. 5.000 kr.
3. Hvad gør vi ved dem der ikke har betalt kontingent: Niels sender en reminder
ud til de 32 medlemmer.
4. Planlægning af generalforsamling den 20. april: Niels, Helge, Anne og Anita
(Anita var suppleant og kom ind i stedet for Kirsten) er på valg. Anne og Anita
ønsker ikke genvalg og vi skal derfor finde 2 personer der kunne tænke sig at
være med i bestyrelsen. Vi går hver i sær i tænkeboks, det må gerne være
nogle yngre kræfter end os ”gamle”. Suppleanterne Mogens og Ejvind vil gerne
genvælges. Anita vil gerne tilbage til at være suppleant. Efter
generalforsamlingen tilbyder vi et stort kaffe/kagebord. Karl bager en
lagkage, Anne en blommekage, Helge og Inge Cecilie bager medaljer med fyld,
Anita (Anders) bager en ”betonlagkage”. Niels og Inge Cecilie laver
bestyrelsesberetningen, Karl fremlægger regnskabet. Til generalforsamlingen i

2018 var der stemning for, at vi foruden generalforsamlingen også inviterer en
person til at fortælle om et interessant emne.
5. Åbent hus under kunstudstillinger: Kunstudstillinger bliver taget ned på en
torsdag og næste udstilling sættes op på en fredag. Om lørdagen er der åbent
hus fra 11-13. Ferniseringer bliver fortrinsvis afholdt om lørdagen hvis det er
muligt. Tilmeldt til at være kustode under åbent hus er Anne, Karl, Niels, Jane,
Inge Cecilie, Ane, Helge, Poul, Anita. Niels laver en kalender med datoer for
åbent hus, hvor til man kan melde sig på som kustode.
6. Nøglebrikker- Bestyrelsen fik udleveret nøglebrikker således, at vi ikke
behøver at lukke os ind i kulturhuset med en kode mere. Derved undgås også,
at der opstår fejl hvis man ikke lige får tastet koden ind korrekt.
7. Mobile ungdoms hus. Det er et ungdomsprojekt som kommunen står for og
som indebær en bus der kommer rundt i landsbyerne med henblik på kontakt
til unge.
8. ”Et letsindigt ord” koncert. Det er en koncert med krigssange, som vi
besluttede ikke at kontakte igen, da vi allerede har haft mange emner om
krigen.
9. Ekstra rengøringstimer. Kommunen har endnu ikke svaret på om vi kan få
bevilliget ekstra rengøringstimer men indtil da, snakker Inge Cecilie med Jane
om hun vil gøre rent. Poul aftaler med ”Mad for mænd” at de skal vaske gulv
efter hver gang de laver mad.
10. Erhvervsmæssig parkering ved kulturhuset. Det er uaktuelt, da de parkerede
maskiner ikke mere parkerer ved kulturhuset.
11.Eventuelt. Udvalget, som skal ”formulere kort og klart hvad huset indeholder
og med opfordring til at bruge huset”, består af Niels, Mogens, Anne og
Helge. De fortsætter med at lave denne formulering på et møde den 24. marts
kl. 15. Helge ser på om han kan lave opvaskemaskinen. Niels snakker med
Peter Walsøe om man kan få en bakke til at opsamle vand under maskinen.
12. Næste møde: Onsdag den 12. april kl. 15.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 12. april 2017 kl. 15
Ordstyre: Karl.
Referent: Inge Cecilie.
Tilstede; Niels, Helge, Poul, Anne, Karl, Mogens, Inge Cecilie.
Fraværende: Anita og Ejvind..

1. Referatet fra sidst blev godkendt. Niels køber flere nøglebrikker
2. Økonomi: Der mangler ca. 15 personer der endnu ikke har betalt kontingent.
De er blevet rykket og har frist til 20. april. Der står 57.000 kr. på kontoen.
3. Der er købt en brugt havetraktor til 8.000 kr. Niels bestiller 12 nye lette
borde. Det er svært at skaffe brugte sceneelementer. Indtil videre kan vi låne
en scene i Hvalsø. Børneteater vil Maria gerne stå for. Hun satser på, at det
sker sidst på året eller i starten af det nye år. Kulturhuset giver tilskud til
projektet. Vedr. flere rengøringstimer venter vi stadig på svar fra kommunen
om en bevilling. Jane gør rent indtil da efter aftale med Inge Cecilie. Niels
snakker med Jane.
4. Servicekatalog: Reglerne for brug af kulturhuset bliver ikke ændret.
5. Hærværk: 2 havestole er blevet brændt af samt mange ituslåede flasker.
Dette skete ved vores skur. Karl har ryddet op og han vil fortælle politiet om
episoden.
6. Generalforsamling den 20. april kl 19: Hans Olsen forslås som dirigent.
Regnskabet er godkendt. Alle kommer kl. 17:30 for at stille borde op etc.
Følgende kommer med kage. Anne (blomme), Anita (”betonlagkage”), Karl
(lagkage), Helge og Inge Cecilie (medaljer).
7. Vi ønsker flere frivillige ind i bestyrelsen. Inge Cecilie spørger Niels Jørgen
Christiansen. Niels spørger Hans Nielsen. Helge spørger Torben Kierstein.
8. Markedsdag. Ingen af os kan komme til Kommunens markedsdag i Hvalsø den
20. april.
9. Nedtagning af væg mellem rummene Kastholm og Bondeskov. Vi ønsker en
åbning på 220 cm. hvor i indsættes 2 døre. På den måde kan rummene stadig
bruges hver for sig, og åbnes op når der er brug for det. Karl prøver at skaffe
2 brugte døre. Vi ansøger kommunen om tilladelse til denne opgave. Vi går

først i gang med opgaven når alle materialer er anskaffet. Vi står selv for
arbejdet.
10. Havedag/hoveridag er den 22. april kl. 9. Vi starter med morgenmad.
Arbejdsopgaver er: Bedet foran Byvejen, slå græs, rive blade, beskære vilde
roser, rense stole, bordplade sættes fast.
11. Eventuelt: Niels og Inge Cecilie snakker med Mogens vedrørende Lejre
Kunstforening og evt. udstillinger i kulturhuset. Inge Cecilie kontakter
Mogens. Vi berørte også emnet: hvordan kan vi gøre bygningen kulturhuset
kønnere via forskellig slags kunstgenstande
12. Næste møde er den 2. maj kl. 19
Tak til Karl for dejlig rabarberkage og til Anne for portvin.
Tak til Anne som træder ud af bestyrelsen fordi hun flytter til Roskilde. Tak for
godt samarbejde.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 24. maj 2017 kl. 19
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Tilstede var: Niels, Poul, Mogens, Christian, Helge, Karl, Inge Cecilie.
Suppleanter: Anita og Ane Sofie. Fraværende Ejvind.
1. Konstituering af bestyrelsen: Niels startede med at byde det nye medlem Christian
velkommen samt suppleant Ane Sofie. Konstitueringen blev således: Formand Niels
Rasmussen, næstformand Poul Ravnkilde, Kasserer Karl Frandsen og Sekretær Inge Cecilie
Christensen.
2. Godkendelse af sidste referat: Den nye havetraktor fungerer godt. Karl har fortalt politiet
om hærkvæk i vores skur. Referatet blev godkendt.
3. Økonomi: Vi har knap 35.000 kr. i kassen. Kun 1 restant. Vi har købt 12 lette borde til ca.
23.000 kr.
4. Nedtagning af væg samt ny foldedør: Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at Niels
og Mogens søger kommunen om byggetilladelse vedrørende fjernelse af væggen mellem
rummene Bondeskov og Kastholm. Samtidig køber vi en foldevæg der koster 11.300,- +
moms fra firmaet Dianaflex. Betaling over 2 år.
5. Brev fra Lejre Kunstforening: Formanden meddeler, at foreningen har besluttet, at deres
kunstnere kun udstiller i lokaler hvor de kan udstille gratis, og hvor de ikke skal betale afgift
af eventuelt salg. I Kulturhuset Felix udstiller de gratis i de perioder hvor der ikke er andre
kunstnere der udstiller. Den ordning tilbyder de også Osted Kulturhus.
6. Kunstudvalget med til et udvidet bestyrelsesmøde 1 gang pr. år.: Lige nu er vores eget
kunstudvalg repræsenteret i bestyrelsen med 2 suppleanter hvilket gør, at der ikke er brug
for et udvidet møde. Bestyrelsen besluttede vedrørende kunstudstillinger, at vi fastholder
de nuværende regler som lyder: Udstillere betaler 10 % af den indtægt der fremkommer
ved salg af deres kunstværker. Det er gratis for kunstnere at udstille, men de skal selv
betale for en evt. fernisering. Denne ordning har alle vores udstillere godkendt uden
problemer og siger endda, at det er normalt de fleste andre steder
7. Invitation til de politiske partier i anledning af kommunalvalget: Niels, Christian og Inge
Cecilie formulerer en invitation sendt ud til alle partier i Lejre kommune, til et møde i
okt./nov. måned i Osted Kulturhus. Osted er Lejre kommunes 3. største by og vi har brug
for, at politikerne lytter til Ostedborgernes ønsker og tager dem alvorligt.
8. Fløjtenisten: Vi besluttede at arrangerer en spil dansk dag med en litteratur koncert om
Aakjær og Claussens forskelligheder, akkompagneret af Carl Nielsen. Niels står for
kontakten.
9. Eventuelt: a. Den 17. juni kl. 9 har vi havedag med morgenmad. Niels indbyder vennerne.
Der skal klippes hæk, luges i bed, fejes, slås græs etc. b. Jane gør rent i Kulturhuset efter

behov. c. Niels kontakter Lejre Kommune vedr. utætte tagrender. Arrangementsudvalget:
Niels, Poul og Christian vil gerne være med i udvalget. Niels kontakter Anne og Uffe og
spørger om vi fortsat kan regne med dem i udvalget. d. Vedr. Jazz arrangement i august.
Niels har check på alle de ting der skal laves. Poul og Christian hjælper til. Helge og Inge
Cecilie snakker med Slagteren vedrørende tilmelding hos ham til både mad og musik og til
dem der kun kommer for at høre musik.
10. Næste møde er tirsdag den 8. august kl. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus tirsdag den 8. august 2017 kl. 19
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Tilstede var: Niels, Poul, Mogens, Christian, Helge, Inge Cecilie, Anita, Ane Sofie og
Ejvind.
0. Information om Lejre lokalforening: Lisbeth Balle som sidder i bestyrelsen for
Kræftens bekæmpelse, Lejre lokalforening, informerede om deres arbejde i
foreningen. De vil gerne støtte os i et arrangement i Osted hvor overskuddet
skulle gå til Kræftens bekæmpelse men ligeså vigtigt var det, at gøre
opmærksom på, at der findes en lokalforening som gerne vil være aktiv i
Osted. Der var snak om den 7. okt. som går under navnet ”Lyserød lørdag”.
Bestyrelsen vil drøfte hvordan vi forholder os til dette ønske.
1. Godkendelse af referat. Pkt. 4. Nedtagning af væg: Vi venter stadig på
byggetilladelsen fra Lejre Kommune. pkt. 8. Spil dansk dag (Fløjtenisten). er
den 29. oktober kl. 19:30. Pkt. 9. Niels kontakter stadig kommunen vedr.
utætte tagrender. Niels kontakter Anne vedr. deltagelse i
arrangementudvalget. Uffe vil gerne være behjælpelig. Referatet godkendt.
2. Økonomi. Beholdningen er på 35.000 kr. Derfra skal trækkes en
forsikringsregning på 4.500 kr.
3. Arbejdsfordeling til sommerjazz den 20 aug: A. 91 billetter er solgt, kun 2
billetter uden mad. Niels sætter en annonce på Facebook samt sender en
reminder til medlemmerne. Der skulle gerne sælges nogle flere billetter. B.
Niels laver 1000 A5 sider til omdeling i alle postkasser i Osted. Helge deler ud i
Baunehøj. Niels i Flinterne og Baunemosen. Ejvind i Skovens Kvt. Inge Cecilie
på Byvejen og Toftekæret, Ane Sofie i Tofterne, Karl på Alfarvej, Christian i
Lysholmparken, Anita på Hovedvejen. C. Teltet bliver sat op den 12. aug. Alex
må gerne slå græsset den 11. aug. Niels informerer ham. Det lille telt skal

sættes op. Alex står for det. Niels informerer ham. D. Niels sender besked ud
til vennerne om de vil hjælpe den 18.19, 20 og 21. aug. E. Borde, stole,
skraldespande samt scenen hentes i Hvalsø fredag den 18. aug. Af Niels og
Helge. Det hele hentes af Antikbilen. Bestik hentes hos Jens P lørdag. Niels
kommer med en kabeltromle. Alex er parkeringsvagt ligesom sidste år og
laver skilte. F. Billetterne koster 240 kr. med mad og 140 uden mad. Karl og
Inge Cecilie tager imod billetter og betaling. Karl Frandsen tager også imod
mobilpay. Borde og stole sættes op søndag formiddag samt krukker med sand
til cigaretskod. Niels kontakter Brugsuddeleren vedr. øl til festivalen.
Musikerne skal have henholdsvis 8.000 kr. og 7.000 kr. inklusiv alt. G. Alle
møder kl. 9 søndag morgen. Vi sørger for morgenmad. Der skal dækkes bord
og vi skal rydde op bagefter festen. Hvis der skal sælges pølser og brød, kan
det evt. være Niels Jørgen der står for det. Kaffen skal laves af os i
Kulturhuset. En kande kaffe koster 30 kr. på dagen.
4. Opfølgning af punkter fra sidste referat. Invitation til politikerne i anledning af
kommunevalget. Invitationen er til den 31. oktober kl. 19:30 i Osted
Kulturhus. 7 partier har tilmeldt sig. Niels rykker de sidste 4 partier.
Dagsorden vedr. partiaftenen sendes ud i okt. til partierne. Niels og Inge
Cecilie formulerer et brev til medlemmerne, hvor vi spørger dem, om hvilke
emner de synes der skal stilles til politikerne. Det skal være emner der specielt
skal handle om Osted og udviklingen. Derefter udvælger bestyrelsen på vores
næste møde 3 emner, som sendes til politikerne.
5. eventuelt: Brev fra Maria Rørbæk vedr. værket Ordtrolden. Vi siger nej tak til
at udfylde ansøgningsskema på nuværende tidspunkt. Niels udfylder et
ansøgningsskema vedr. ansøgning om kulturstøtte fra Lejre kommune til
Fløjtenisten arrangementet.
6. Næste møde er den 27. september kl. 19 i kulturhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 27. sept. 2017 kl. 19
Ordstyre: Helge
Referent: Inge Cecilie
Tilstede var Niels, Poul, Mogens, Christian, Helge, Inge Cecilie, Ane Sofie.
1. Referatet blev godkendt.
2. Økonomi: 38.600 kr. står på kontoen. 8.000 er udestående og ikke forfalden. Dvs. at vi har i
alt 46.000 kr. Der er stor stigning i udlejningen.
3. Nedtagning af væg/byggetilladelse/røgalarmer/pris i alt. Vi har fået byggetilladelsen. Der
bliver sat røgalarmer op i de to rum på hver side af den nuværende foldedør samt den nye
foldedør. Røgalarmerne skal være serieforbundet. De bliver sat op den 2. okt. og koster
11.000 kr. Den nye foldedør koster 14.125 kr. inklusiv moms. Vi sætter 1.000 kr. af til det
arbejde Niels og Helge skal lave i forbindelse med nedtagning af væg. Pris i alt 26.125 kr.
Niels og Helge satser på at få det udført i 2017.
4. Utætte tagrender. Inge Cecilie overtager kontakten til Lejre kommune / Per Stallknecht
vedrørende reparation af de utætte tagrender.
5. Evaluering af Sommerjazz/ evt. fribilletter til de hårdtarbejdende. Uffe deltog i punktet
vedr. planlægning af næste års sommerjazz. Sommerjazz flyttes til den 2. september i
2018. Selve dagen i år forløb uden problemer. Underskuddet blev kun på 1.000 kr.
Kulturhuset giver fribillet til dem der bruger mange timer på at forberede sommerjazz. Vi
forestiller os, at det drejer sig om ca. 10 personer. Niels er leder af gruppen og uddelegerer
opgaverne og hvem der skal have fribillet. Han indkalder kulturhusets venner til et møde i
februar måned vedrørende planlægning af sommerjazz.
6. Udvælge emner/spørgsmål til politikerne til debatmødet den 31. oktober kl. 19:30. Vi
forestiller os følgende forløb på aftenen: Peter Walsøe er ordstyre. KL. 19.30 Niels byder
velkommen. 19.35 Hvert parti får 4 min. til at give deres svar på de 3 nednævnte emner.
20.30 en kort pause. 20.50 Debat og spørgsmål fra borgerne. 21.40 Hvert parti får 2 min til
afslutning. Regner med at slutte ca. 22.15. Spørgsmål til politikerne punkt 1: Hvad er jeres
tanker for, at stoppe den igangværende butiksdød i Osted, for eksempel ved udbygning af
boligmassen med yderligere lettilgængelige almene og private lejeboliger? Vi er bekendt
med at der er stor efterspørgsel efter dette. Punkt 2: Hvad er jeres tanker for, at
renovering og vedligeholdelse af adgangsveje og stier for bløde trafikanter og personer
med handicap opprioriteres? Herunder blandt andet Kirkestien, fortove/cykelstier i Osager
og på Assendløsevejen og delvis asfaltering af Kulturhusets parkeringsplads. Punkt 3: Hvad
er jeres tanker for, en fortsat udvikling og fremtidssikring af Osted, herunder blandt andet
Osted Skoles fortsættelse med 0-9. klasse, udvikling af STARK-grunden, omfartsvej omkring
Osted m.m.

7. Støtte til Fløjtenisten arrangement den 29. okt. Arrangementet koster 9.000 kr. Billetpris
for medlemmer af kulturhuset er 50 kr. og for ikke medlemmer 75 kr. Niels har søgt støtte
fra kommunens pulje og venter på svar i oktober.
8. Gamle tunge borde til salg. Niels sætter 8 borde til salg. De 2 i køkkenet beholder vi.
9. Indretning af rum ovenpå til et hyggerum. Dette spørgsmål udsættes til næste år. Vi
undersøger først om rummet bliver benyttet af den stigende aktivitet i udlejningen.
10. Rengøring. Fra august 2017 gør Jane rent i kulturhuset i 5 timer pr. måned. Kulturhuset
betaler for disse timer. Foruden de 3 timer den først mandag i hver måned fra 11-14 hvor
kommunens personale gør rent.
11. Osted Kulturhus/artikel om ”Vores Sted” i Dagbladet. Inge Cecilie skriver denne artikel.
Dagbladet tager billeder.
12. Eventuelt. Halloween. Der er møde om Halloween den 2. oktober kl. 8:30. Ane Sofie og
Helge deltager i mødet. Kulturhuset ønsker ikke at deltage i flere aktiviteter end vi plejer.

13.Næste møde. Den 18. oktober kl. 19

Osted den 19. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 18. okt. 2017 kl. 19
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Til stede: Niels, Poul, Ejvind, Christian, Karl, Helge og Inge Cecilie
1. Referatet godkendt.
2. Økonomi. Der står 36 000 kr. på kontoen inklusiv de 5000 kr. som vi har fået fra Lejre
kommune i tilskud til arrangement
3. Foldevæg. Foldevæggen bliver sat op den 6. november og det tager kun 1 dag. Niels og
Helge samt Hans Nielsen tager den gamle væg ned så alt er forberedt til foldevæggen
ankommer. Vi betaler hele foldevæggen i år. Der er sat alarmer op i de fire rum som aftalt
tidligere. Der er givet besked til de aktiviteter der bliver berørt at arbejdet.
4. Sommerjazz. Uffe har forslået et band der hedder ”Neanders Jazzband” til at spille til
sommerjazz i 2018. De koster 12 000 kr. Ejvind kom med et forslag om en gruppe fra
Amager. Han vil tale med Uffe om de kan være en mulighed. Vi vedtog at billetterne i 2018
skal koste 250 kr. pr. person, og 150 kr. uden mad.
5. Vælgermøde den 31. oktober. Niels har købt ny mikrofon til at sætte på ordstyreren og vi
har lånt yderligere to mikrofoner, så publikum bedre kan høre hvad der bliver sagt.
Partimedlemmerne får vand at drikke. Der er mulighed for at købe øl og vand. Niels sørger
for indkøb. Vi mødes kl. 18 for at forberede aftenen.
6. Litteraturkoncert fra kl 15-17 søndag den 29. oktober. Vi mødes til forberedelse kl. 13:30.
Kaffe og kage koster 20 kr. Niels og Jane bager æbletærte.
7. Borde til salg. Der er solgt 3 af de store borde. Vi vil gerne sætte 2 hæve/sænke borde op i
køkkenet i stedet for de eksisterende. Vi skaffer nogle gamle kontorborde, skruer pladen af
og sætter selv nye plader på. Helge og Niels sørger for de nye bordplader. Niels bestiller 6
nye små borde af dem der er lette af håndtere. Mogens har lavet et system som de nye
borde kan stå i, når de ikke er i brug.
8. Halloween. Fredag den 3. november. Poul, Christian, Niels, Jane og Ane Sofie deltager og
møder op kl. 16. Ane Sofie sætter plakater op som Niels udfører. Løbet sættes i gang fra 1719. Signe som står for græskar suppe med elever fra Friskolen starter ikke før kl. 14 fredag i
køkkenet. Der hænges op til månedens udstilling fredag fra kl. 11:30 til kl. 14
9. Eventuelt. Niels, Poul og Karl forbereder forslag til budget til næste møde.
10. Næste møde er den 13. december kl. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 13. dec. 2018 kl. 18:30
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Til stede var: Niels, Mogens, Christian, Helge, Karl, Ejvind, Anita og Inge Cecilie
1. I anledning af den forstående jul, startede vi mødet med at spise smørrebrød sammen.
2. Godkendelse af referat: Den nye foldevæg fungerer rigtig godt og en stor tak til de hårdt
arbejdende svende som var Hans Nielsen, Niels og Helge for vel udført arbejde. Vi har
betalt 2/3 af prisen for foldevæggen. Resten betales i marts. Sommerjazz, ” Neanders
Jazzband” spiller til sommerjazz i 2018. Vi har købt nye borde og i alt har vi nu 24 borde.
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi. Budget 2018 – efter nogle få ændringer og nogen drøftelse blev det fremlagte
budget godkendt. Vi håber på, at købe en scene til ca. 25.000 kr. i det nye år. Regnskabet
blev gennemgået og der tilføjes noter der fortæller om hovedinvesteringerne i
inventarregnskabet samt vedr. tilskud som vi har fået fra Lejre kommune. I øvrigt havde vi
en god og konstruktiv drøftelse af regnskab og budget.
4. Evaluering af Litteraturkoncert. En generel positiv oplevelse og fint fremmøde. Halloween.
Vi fortsætter opbakningen og samarbejdet så længe butikkerne vil stå for det. Niels, Karl,
Poul og Ane Sofie vil gerne være med. Der var 200 børn og 150 voksne til
Halloweenaftenen . Vælgermøde: Der var 90 aktive deltagere. Politikerne var positiv
overrasket over arrangementet. Vi forslår at politikerne kommer mere rundt i Osted for at
lære byen at kende. De kunne f.eks. holde møder/udvalgsmøder i Osted engang imellem
hvor de også kommer til at møde borgerne. Borgermøde: 100 deltagere, en stor succes.
Handicap P-pladsen skal gøres mere synlig. Evt. med et synligt skilt, så ikke handicappede
holder sig væk.
5. Borgergruppe. Det er en god ide at nedsætte en Osted borgergruppe. Vi afventer
udmeldelse fra Lejre kommune, som har introduceret tanken.
6. Aktiviteter i 2018: Søndagscafe den 11. marts. Niels spørger duoen Andreas Tophøj og
Rune Barslund der optræder, om de mener, at musikken passer til en søndagscafe. Pris
6.000 kr. Børneteater den 8. april 2018 er bestilt og vi har søgt 7.000 kr. i tilskud fra
kommunen. Billetprisen er på 50 kr. pr. person. I alt koster det ca. 12.000 kr.
7. Eventuelt: Generalforsamling i 2018 holdes torsdag den 19. april kl. 19. Karl, Inge Cecilie
og Poul er på valg i 2018.
8. Næste møde er onsdag den 24. januar kl. 19

