Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 12. maj 2021 kl. 19.30
Tilstede: Christian Fjeldsted Andersen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan,
Ejvind Rølling, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Ane Sofie Hansen, Signe Hansen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger:
Niels har undersøgt forholdene omkring indberetning af skat i forbindelse med rengøring. Forholdet er
bragt i orden.
Vi ønsker at kommunen betaler for den ekstra rengøring som er krævet pga. corona. Idrætshallerne får
dækket deres ekstra rengøring.
Skiltning og røgalarmer udestår stadig. Vi bringer det i orden.

3. Økonomi
Poul tager stille og roligt arbejdet med regnskabet tilbage.
Vi har 60.245,- kr.
Vi mangler indbetaling fra 1 medlem og 2 sponsorer.

4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Legepladsen er blevet udvidet og taget i brug. Den er fin; men vores indkøbte solsejl er for lille. Vi vil evt.
købe yderligere et solsejl med stolper og montere det. Vi ser tiden an.
Vi har penge på kistebunden og talte om, at udvide legepladsen yderligere. Evt. med redskaber som tager
sigte på at blive brugt af voksne. Ejvind vil kigge lidt på mulighederne.
De nye skraldespande er sat op. De bliver brugt flittigt, og kræver derfor tømning et par gange om ugen.
Niels og Ejvind har tømt dem ved lejlighed. Det er bøvlet, og kræver nok at vi indkøber større poser, så man
har større sikkerhed for ikke at få spredt affaldet over grunden.
Vi diskuterede om det var muligt at lave en aftale med hhv. Jane og Anders, om at de mod et passende
honorar tømte dem, når de var på arbejde i Kulturhuset.
Vores grantræ er kommet, og ser ud til at trives.

5. Genåbning af Osted Kulturhus
Huset er åbent mod fremvisning af coronapas. Vi regner med at aktiviteterne stille og rolig genoptages.

Vi ønsker, at markere genåbningen på den anden side af sommerferien. Vi ønsker at lave forholdsvis
kortsigtede planer. Vi snakkede om mange forskellige muligheder, og vil tænke over det til vores møde i
juni. Blandt andet blev nævnt:
Koncerter af forskellig art, og med sigte på forskellige grupper af publikum.
Dukketeater
Lokalt Kæledyrs-skue
Tovtrækning – lokalpolitiker mod ??
Pølsevogn ell. lign. ved et udendørsarr.
Vi var i tvivl om indkøbet af nye Højskolesangbøger. Der er ikke betalt noget, og vi regner med, at de ikke
er bestilt.
6. Arbejdsdag i foråret
Fastsat til d. 19. juni 9 – 12
Gavlen trænger til at blive malet. Buske og træer skal beskæres.
Vi håber, at Niels vil indkalde Kulturhusets venner.
Camilla brygger kaffe til kl. 9
Poul bestiller og indkøber rundstykker m.m.
Mogens og Ejvind laver en arbejdsplan
Christian udlåner trailer

7. Generalforsamling
Vi ønsker at afholde generalforsamling fredag d. 3. september 2021

8. Manglende kontingenter
Behandlet under økonomi.

9. Sommerfest?
Nej, men vi vil gerne festligholde genåbningen ved forskellige lejligheder.

10. Eventuelt
Bylauget er stadig stille. Vi overlader roligt initiativet til et samarbejde til dem.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.30
Tilstede: Christian Fjeldsted Andersen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan, Ane
Sofie Hansen, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Ejvind Rølling, Signe Hansen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendt.
3. Økonomi
Vi har 67.535,- kr.
Vi mangler indbetaling fra 1 medlem og 2 sponsorer. Vi har ingen regninger liggende.

4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Vores havemand, Anders, har ind imellem været forhindret, og har derfor sendt Gitte til at passe haven. Da
Anders er honorarlønnet, er eventuelle vikarer dækket af hans forsikring, ikke vores.
Lejre Husflidsforening har afholdt sommerhøjskole 13.-16. juni. Det har været godt besøgt – ca. 40
deltagere.
4a. Kunstudvalget
Ane har ikke fået (automatisk) besked om ansøgning om udstilling. Vi ved, at den burde være sendt. Vi
undrer os. Christian laver en prøve.
5. Rengøring
Jane er lige nu langtidssygemeldt, og vi skal derfor finde en løsning på rengøring.
Christian tager fat i kommunen for at få dem til at overtage rengøringen. Det kommer måske til at få
indflydelse på størrelsen af vores tilskud.
Stor tak til Jane for hendes indsats. Bestyrelsen ønsker hende en god bedring.
6. Booking
Camilla har overtaget administrationen af lokalebookningen.
7. Arbejdsdag i foråret
Fastsat til d. 19. juni 9 – 12
Vi regner med at blive 9 – 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 frivillige.
Camilla brygger kaffe til kl. 9

Poul bestiller og indkøber rundstykker m.m.
Mogens og Ejvind laver en arbejdsplan
8. Genåbning af Osted Kulturhus
Vi ønsker at fejre genåbningen med flere arrangementer. Da der er restriktioner på antallet af deltagere,
regner vi med, at der vil være et underskud som skal dækkes af Kulturhusets kasse.
Vi har aftalt at fejre udvidelsen af legepladsen søndag d. 15. august kl. 14-16.
Christian og Ane vil forsøge at finde noget gadeteater med sigte på børn i alderen 5-12 år. Vi afsætter
10.000,- kr. til arrangementet.
Christian har skaffet idekatalog til børneteater. Kulturkonsulenten vil gerne hjælpe os med at finde det
rigtige.
Camilla havde forskellige forslag til koncerter bl.a. Mette Lind og Linnea Villén.
Camilla kontakter Anne Brandt med henblik på at få gennemført den planlagte operakoncert fra sidste år.
Det blev også aftalt, at Camilla tager kontakt til musikskolen, for at tilbyde kulturhuset til elevkoncerter.
9. Eventuelt
Vi har aftalt et ekstramøde tirsdag d. 29. juni kl. 19.30, for at få planlagt åbningen af legepladsen.
Møderække 2021
29. juni, 18. aug., 3. sept. Generalforsamling, 15. sept., 13. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 19.30
Tilstede: Christian Fjeldsted Andersen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan,
Ejvind Rølling, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Signe Hansen, Ane Sofie Hansen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendtmed følgende bemærkninger:
Prøvemailen til Ane Sofie er gået igennem. Vi går ud fra at systemet fungerer.
Bookning er tilbage hos Niels. Camilla kigger lidt med fra sidelinjen.
3. Økonomi
Vi har 39.290 kr.
Vi havde alligevel en regning for legepladsen liggende på 29.000,- kr. Den er nu betalt.
Der er en regning for skilte og røgalarmer på vej.
4. Planlægning af legepladsåbning d. 15. august
Vi er enige om at holde åbningsfest for udvidelsen af legepladsen søndag d. 15. august kl. 14-16.
Budgettet er 15.000 kr.
Ejvind undersøger mulighederne for pandekager eller pølser + skaffer silkebånd.
Ejvind skriver ansøgning til kommunens genåbningspulje.
Christian kigger efter teater eller gadegøgl. Gerne i samarbejde med kommunens kulturkonsulent.
Christian står for snorklipning og tale.
Camilla spørger Katrine om hvor der blev skaffet sakse fra ved sidste indvielse.
Vi annoncerer i starten af august på Facebook og vores hjemmeside. Vi laver opslag til SFO’er og
børnehaver. Vi søger pressedækning af lokalavisen.
Vi har ikke noget planlagt møde inden indvielsen. Vi holder hinanden orienterede om aftalerne på mail, og
hvis der bliver behov for det, hasteindkalder vi til møde i starten af august.
5. Julemarked og Halloween
Punktet udskydes til august.
6. Rengøring
Christian fortsætter forhandlingerne med kommunen. Vi satser på, at kommunen overtager rengøringen
her og nu. Om rengøringen fremover skal varetages af kommunen, eller om der er lokalpersoner, der byder
ind på opgaven ser vi på om nogle måneder.

7. Eventuelt
Camilla har forhørt sig om priser hos hhv. Mette Lind og Anne Brandt.
Mette Lind kvartet koster 11.000,- kr. alt inkl.
Anne Brandt m. Camilla som pianist koster 4.000,- kr. alt inkl.
Priserne finder vi ganske fornuftige.
Camilla og Anne kommer med et forslag om en koncertdag i november.
En evt. koncert med Mette Lind diskuterer vi til august.
Årets Aktivitetsprogram for efterlønsmodtagere og alle pensionister i Lejre Kommune er delt ud.
Osted er slet ikke medtaget og i øvrigt dækket af tekst på forsiden.
Vi finder programmet mangelfuldt.
Møderække 2021
18. aug., 3. sept. Generalforsamling, 15. sept., 13. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 18. august 2021 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt
Donovan, Ejvind Rølling
Fraværende: Signe Hansen, Ane Sofie Hansen, Christian Fjeldsted Andersen, Mogens K. Nielsen
1. Valg af ordstyrer
Niels valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Økonomi
Vi har 38.206,- kr.
Der ligger en regning til Codan Forsikring på 5.920 kr.
Der er indkøbt røgalarmer, skilte og skraldespande. Christian har lagt ud, vi kender ikke det præcise beløb.
4. Nye forsikringsbetingelser fra Codan og ny pris
Vi har fået udvidet vores forsikring, så den nu ikke kun dækker indbo; men også legepladsen og evt. ulykker
på sidstnævnte.
Ny præmie er 5.920 kr.
Ejvind læser policen igennem for at sikre sig, at alt er i orden.
5. Rengøring
Ingen afklaring endnu.
Camilla kontakter Thure Dan Petersen fra kommunen for at aftale et møde med ham.
6. Booking
Niels og Camilla aftaler indbyrdes, hvem der passer hvad fremover.
7. Procedurer ved udstillinger
Der har været lidt tvivl om betingelserne for at udstille.
Man kan godt udstille selv om man ikke er medlem af Kulturhuset.
Prisen er 10% i provision til Kulturhuset.
Fernisering er gratis.
8. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Ingen nyheder
9. Generalforsamling d. 3. september
Vi er blevet enige om at udskyde generalforsamlingen til april.
Niels kontakter Ina fra kommunen for at høre om tilsendelse af det reviderede regnskab er nok.
Niels orienterer medlemmerne om vores beslutning.

10. Genåbning af Osted Kulturhus 12. september
Vi er enige om at lave en genåbningsfest d. 12. september kl. 13-18.
Programmet skal være
13.15 ca. Åbning af legeplads. Christian + børn klipper snor.
13.30-14.30 Gadeteater
14.30-16.30 Pandekager
17-18 Bellmania
Kommunens genstartspulje har bevilget os 10.000 kr. til arrangementet
Osted Pizzeria står for pandekager, marmelade og is. Det løber højst op i 1.500 kr.
Ejvind står for kontakt til pizzeria og genstartspulje.
Christian indgår aftale om gadeteater
Bellmania har tilbudt os en gratis koncert. Eneste udgift her bliver transport.
Vi ønsker at sætte en udendørs scene op. Vi har scenen, 6x3 m, vi mangler overdækningen af den.
Niels har fået et tilbud fra Hvalsø teltudlejning på 7.125 kr. for telt.
Lone kontakter Lone og Carsten Jørgensen, som udlejer telte, for at høre om de kan give os et bedre tilbud.
Hvis ikke de kan det, siger vi ja tak til Hvalsø Teltudlejning.
Niels sørger for vores lydanlæg.
Camilla skriver pressemeddelelse.
Niels står for annoncer og plakat.
Vi skal huske at kontakte Zilex, som har lovet at levere buketter til optrædende kunstnere.
Vi holder et ekstra møde for at samle op på aftalerne onsdag d. 1. september kl. 19.30

11. Andre arrangementer
Operakoncert m. Anne Brandt og Camilla Donovan bliver søndag d. 14. november kl. 15.
Pris: 4.000 kr. + en klaverstemning umiddelbart inden.
Camilla sørger for at aftale med klaverstemmeren.
Vi synes stadig godt om forslaget om Mette Lind kvartet og noget dukketeater; men er enige om ikke at
arrangere mere i efteråret.
12. Eventuelt
Ejvind får nøgle til huset. Så har Niels, Poul og Ejvind nøgler.
Vi har aftalt et planlægningsmøde d. 1. september kl. 19.30
Møderække 2021
1. sept., 15. sept., 13. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling,
Christian Fjeldsted Andersen, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Ane Sofie Hansen, Nils Jørgen Christiansen

1. Valg af ordstyrer
Christian valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt med følgende bemærkninger:
Ejvind har set vores forsikringer igennem. Vi har to hos Codan. Den ene dækker alt indbo, den anden er en
skadesforsikring for alle udendørsarealer. Alt er i orden, og vi er dækket fint ind.
Ejvind har fået nøgle til huset.
3. Økonomi
Vi har 28.520,- kr.
Der ligger lidt ubetalte regninger hos Christian. Vi kender ikke det præcise beløb, men det er af en
overskuelig størrelse.
Vi har tilgodehavender for udleje af lokale for ca. 18.000,- kr.
Vi regner med at modtage 10.000,- kr. fra genstartspuljen.
4. Budget 2022, høring
Vi tager budgettet til efterretning og afgiver ikke høringssvar.
5. Evaluering af genåbningen d. 12. september
Programmet var godt, og der var stor tilfredshed med alle optrædende. Starten med børnefamilierne var
velbesøgt. Vi manglede opbakning til Martin Bagge Trio. Det var ærgerligt, de var meget dygtige og
underholdende, og det havde været godt med et større publikum.
Pizzariaet var opmærksomme og gode til at levere pandekager, og gav os et klækkeligt afslag i prisen, da vi
ikke kom af med alle pandekagerne. De har kun forlangt 500 kr. i alt for pandekager og engangsservice.
Vores skilt ved vejen blev påkørt af Hvalsø Teltudlejning. De har påtaget sig den fulde skyld. Der er bestilt
et nyt skilt. Det vil koste 12.000 kr. og vil blive sat op i løbet af efteråret. Vores havemand Anders vil sørge
for at fjerne resterne af det gamle skilt. På grund af alder m.m. får vi kun dækket 65% af prisen for et nyt
skilt.
6. Rengøring
Det har været meget svært at få Thure Dan Petersen i tale. Niels er kommet igennem til Ina Frederiksen, og
videre til Hasse Kürstein, som har taget sagen op.
Der bliver nu sat gang i rengøring på torsdag. I første omgang en gang om måneden. Vi evaluerer
ordningen om en måned.
Hasse vil også kontakte skadedyrsbekæmpelsen og bede dem se på, om vi har et problem med fluer i
Kulturhuset.

7. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Signe er udtrådt både af aktivitetsudvalget og som suppleant til bestyrelsen, da hun fraflytter byen.
8. Operakoncert m. Anne Brandt og Camilla Donovan d. 14. nov. kl. 15
4.000,- kr. + klaverstemning
Camilla skriver pressemeddelelse, og sørger for at bestille klaverstemmer.
Niels udformer en plakat.
Billetter sælges på Safeticket via vores hjemmeside. Prisen bliver 120,- kr. inkl. et glas i pausen.
Lone undersøger prisen på små flasker vin + portionsanrettede snacks. Hvis vi kan få det til en
overkommelig pris, vil vi gerne have det. Ellers køber vi vin i store flasker og hælder op selv.
9. Eventuelt
Lone foreslår at vi anskaffer os t-shirts eller lign. med husets logo, så man ved arrangementer kan se, hvem
der er arrangører. Niels undersøger prisen.
Møderække 2021
27. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling, Christian Fjeldsted
Andersen
Fraværende: Ane Sofie Hansen, Nils Jørgen Christiansen, Lone Saaugaard Ipsen, Mogens K. Nielsen

1. Valg af ordstyrer
Christian valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt med følgende bemærkninger:
Rengøring er nu hver anden tirsdag i tidsrummet 6-9, 4 timer månedligt. Vi bedømmer sammen med
kommunen om det er nok, når ordningen har kørt et stykke tid.
Skadedyrsbekæmpelsen har lovet at komme forbi i efteråret; men vi har ikke nogen dato på besøget.
Niels har undersøgt prisen for t-shirts med logo. Den ligger på mellem 75 og 120 kr. pr. t-shirt. Vi synes
godt om ideen med at have bestyrelsen/arrangører i t-shirt ved større arrangementer, og vil tage ideen op
igen før det næste store arrangement.
3. Økonomi
Vi har 21.191,- kr.
4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
På fredag d. 29/10 er der Halloweenarrangement. Vi giver et bidrag. Arrangørerne har styr på det
praktiske.
Der er bebudet et vælgermøde d. 4/11; men vi mangler en bookning. Christian vil se på det.
Der er indkøbt et havebænkesæt.
5. Ordensregler fra ”Domus Felix”
Vi har læst ordensreglerne fra ”Domus Felix” igennem. De er glimrende. Niels vil komme med et forslag til
hvordan vi kunne tilpasse dem til vores hus. Vi ser på det igen på næste møde.
6. Bookinsystem, skiftende administratorer.
Indebærer indkøb af bærbar PC 2.500-3.000 kr.
Med indkøbet af en bærbar computer kan vi have hele bookingsystemet liggende på den, og deles om at
passe opgaven.
Niels indkøber en bærbar.
7. Operakoncert m. Anne Brandt og Camilla Donovan d. 14. nov. kl. 15
4.000,- kr. + klaverstemning
Fordeling af opgaver
Camilla sørger for blomster og pressemeddelelse + ophængning af plakater i Brugsen og på biblioteket.

Niels trykker programmer, når han modtager et fra Camilla
Christian vil sørge for borde/stole-opsætning, billetkontrol og opskænkning af vin.
Vi håber, Lone står for indkøb af peanuts. Camilla tjekker op på det.
8. Eventuelt
Der kommer en mand ud på tirsdag d. 2/11 kl. 11 for at lave en gennemgang af husets anvendelighed for
handicappede. Det er en kommunal screening. Niels vil være tilstede.
Ejvind kigger på søgemulighederne til legepladsen. Han vil prøve at se, om vedligeholdelse kunne komme
med i en evt. nyopsættelse.
Vi mener, at det er rimeligt, at bestyrelsesmedlemmer deltager gratis i de arrangementer vi selv står for. Vi
tager det på som punkt i november.
Møderække 2021
24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 24. november 2021 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Poul Ravnkilde, Camilla Britt Donovan, Ejvind Rølling, Christian Fjeldsted
Andersen, Nils Jørgen Christiansen, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Ane Sofie Hansen, Lone Saaugaard Ipsen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt med følgende bemærkninger:
Kulturhuset rengøres hver 14. dag, testcentret rengøres dagligt.
Skadedyrsbekæmpelsen har været her. De vil se tiden an, da de mener at fluerne højst sandsynligt
forsvinder af sig selv.
Den bærbare computer indkøbes, når vi har råd. Se pkt. 3.
3. Økonomi
Vi har 7.941,- kr.
Vi har en ubetalt regning liggende på 3.600,- kr. for lys på infostanderen og en på 5.500 kr. for
plakatrammer.
Halloweenarrangementet kostede 2.000,- kr.
Vi har lagt næsten 15.000 kr. (+ de to ubetalte regninger) ud for infostanderen. Forsikringsselskabet har
ikke betalt deres andel endnu. Niels har henvendt sig gentagne gange for at få dem til at dække de 65%, de
har lovet at betale.
Orientering fra Niels d. 29. november:
Kære bestyrelse
Det er endelig lykkedes mig at få udbetalt de ca. 15.500 kr. fra forsikringsselskabet.
De skulle gerne være på vores konto inden ugens udgang.
Derudover viste det sig, desværre, at de plakatrammer vi fik leveret, var ca. 3 cm bredere end dem vi havde
bestilt.
Det betyder, at Torben skal lave nogle ændringer, for at de kan passe ind i standeren.
Det kommer til at koste yderligere 1.200 kr. + moms (1.500 kr.).
Det har jeg fået leverandøren til at betale, og de penge er også på vej.
4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Vi overvejer at beskytte plakatstanderen med en eller flere store sten.
Ejvind har set efter støttemuligheder og tilbud til en udvidelse af legepladsen; men er ikke stødt på noget
brugbart. Han kigger videre.
Ejvind og Niels vil tage solsejlet ned, sætte plakatrammer op og sætte en lyskæde i træet.
Vores indgang til Kulturhuset er pga. testcentret rykket til bagsiden. Vi vil derfor bede kommunen om at få
lyst stien fra Byvejen til huset op. Niels kontakter Hasse Kürstein.

5. Covid-19 testcenter hele 2022
Der er indrettet testcenter i den ene ende af stueetagen. Til det formål er entre, toilet, Kastholm og
Bondeskov inddraget. Det er planlagt at skulle holde åbent hele 2022.
Adgang til Kulturhuset sker gennem bagdøren.
Den oprindelige aftale var, at testcentrets personale kunne benytte køkkenet til opbevaring af mad, og
spisepauser. Desværre har det vist sig, at der også er behov for opbevaring af personlige ejendele, og
køkkenet er derfor endt med at blive nærmest utilgængeligt for alle andre.
Der er derfor sat en skurvogn op til testcentrets personale. I morgen (25/11) bliver der sat et køleskab i
den, og derefter bliver køkkenet låst af ind til testcentret.
Den tabte indtægt fra lokaleleje kan vi ikke få refunderet. Men kommunen vil se på om det ekstra slid på
huset kan kompenseres i form af istandsættelse. Vi vil bede om at få lys på stien ud til Byvejen. Se pkt. 4.
6. Nyt nøglesystem/ingen alarm
Kommunen installerer og styrer et saltosystem.
Alarmen er slået fra.
7. Rapport fra Handicaprådet
Synet med konsulenten tog 2-3 timer, og affødte umiddelbart følgende bemærkninger:
Handicaptoilettet er placeret forkert, og er reelt ikke brugbart for kørestolsbrugere.
Toilettet i entréen er umiddelbart for lille som handicaptoilet; men deres anbefaling bliver, at vi nedlægger
det nuværende handicaptoilet og bygger toilettet i entréen om. Det vil kræve, at vi nedlægger badet og
rykker skillevæggen mellem depot og toilet 30 cm. ind i depotet.
Handicaprampen til hoveddøren er for lille. Med den størrelse, den har, kræves der automatisk døråbning.
Rampen på bagsiden af huset er rigelig stor.
8.Operakoncert m. Anne Brandt og Camilla Donovan aflyst pga. corona. Flyttes til 9. januar 2022
Kastholm/Bondeskov kan ikke bruges?
Coronapas?
Datoen vedtaget. Besked sendes direkte til alle, der havde købt billet til koncerten.
Christian kan ikke være til stede, og kan derfor ikke hjælpe til.
Vi flytter pausen og vinen til 1. sal.
Arrangementet afholdes under hensyntagen til gældende coronaregler.
9. Komfur
Ovnen i gaskomfuret er gået i stykker. Det bliver dyrt, at sætte det i stand. (Varmelegemerne skal skiftes).
Niels har hos El-giganten fået tilbud på et brugt induktionskomfur. 5.000 kr. (nypris 20.000 kr.) og fuld
garanti.
Når vi har penge på kontoen vil vi købe det. Niels forsøger at reservere det indtil da.
9a. Ordensregler
Vedtaget med enkelte sproglige rettelser.

9b. Gratis adgang for bestyrelsen ved arrangementer, vi selv arrangerer.
Vedtaget
9c. Kunstudvalg
Med Ane Sofies udtrædelse af kunstudvalget er det reelt ikke længere eksisterende.
Niels tager sig lige nu af de kunstnere, der selv henvender sig.
Vi diskuterede muligheden for et samarbejde med Lejre Kunstforening.
Da vi under alle omstændigheder skal have valgt en suppleant på generalforsamlingen, ville det være
dejligt, om vi kunne finde en, der kunne tænke sig at tage sig af kunsten.
10. Møderække for 2022
19. januar, 16. februar, 16. marts, 20. april (generalforsamling), 27. april (konstituerende møde), 18. maj,
15. juni, 17. august, 21. september, 19. oktober, 16. november
11. Eventuelt
Intet under eventuelt.

