
 

Referat af bestyrelsesmøde i Osteds Kulturhus den 14-1-2015 fra 19 til 21. 

1. Julemiddag – Glaseret skinke med grønlangkål og brunede kartofler. Der var rigeligt, og det smagte rigtig godt. 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

a) Ny alarm monteret. Niels forklarer funktion, der er monteret ny lås i køkkendør og ”Bondeskov”, alarm reagerer 

først når åbner en af dørene fra entreen. Dog ikke toiletdøren.  

b) Der er 10 låsebrikker i omløb. 

c) Mødet med Ostedet er flyttet fra 26-1 til 3-2-2015. 

d) Kulturhusets Venner har fået 4-5 personer. 

e) Gaskomfur sat ind, mangler el-arbejde 

f) Emner til bestyrelse er oprettet på hjemmeside 

g) Grønlandsforedrag er d.19-2-2015. 

h) julefrokost ok. 

3. Økonomi. Karl fremlagde regnskab.  

Økonomi i forbindelse med ombygningen, Niels forklarede mulighederne. 

Der har været gennemgang af ombygningen, af ingeniør. Mogens forklarede de tekniske muligheder. Han mener f.eks. 

at der skal etableres en stålportal som erstatning for den eksisterende væg mod Lauringe. Der skal udarbejdes 

tegninger med videre som herefter skal godkendes af Lejre Kommune. Mogens følger op og laver byggeandragende. 

Mogens udarbejder derudover byggeregnskab. 

5. Nyhedsbrev. Niels er næsten klar med brevet, mangler dog nogle flere detaljer fra Mogens vedrørende 

ombygningen før det bliver sendt ud. 

6. Referater bør være offentligt tilgængelige. På det enkelte møder besluttes hvorvidt det enkelte punkt kan 

offenliggøres. 

7. Udmeldelse af Kulturhusene i Danmark blev vedtaget. Niels sørger for det. 

8. Ny hilsen i gæstebog. Punkter til næste bestyrelsesmøde. Niels oplyser at det ikke kan være anderledes da det er et 

modul som er tilkøbt, som ikke kan omnavngives. Punktet er taget til efterretning. 

9. Generalforsamling. Vi mener at følgende er på valg: Niels, Helge, Anita og Else – Alle modtager genvalg. 

Karl gennemgår tidligere referater og vedtægter med henblik på at finde ud af hvem der i virkeligheden er på valg. 

10. Brug af Kulturhuset – kommercielt eller ikke. Vi besluttede en formulering som hedder: Man kan fejre noget, men 

ikke nogen. 

11. Eventuelt. Der indkøbes spritdispensere 3 stk. som opsættes, f.eks. ved køkken og toiletter. Store køkkenruller til 

rengøring i køkkenet. Helge sørger for indkøb. 

Festlighed i forbindelse med indvielse af lokaleudvidelse. F.eks. med Tolstrupkoret og PrimaDivas. Datoen er ikke 

fastlagt 

Det blev besluttet at der skal indkøbes større og flere tallerkener, dybe og flade. 



Åbningen af kulturdagene den 25.4. kl. 10-11.30 foregår i Osted Kulturhus. Annonceres bl.a. Lejre Lokalavis. 

Forslag om udvidet fællesspisning i kulturdagene. Madholdet spørges og vender tilbage. 

Tilmelding vedr. fællesspisning til Lejre Kulturdage, skal ske inden den 1. februar. Niels sørger for det, men afventer 

endeligt svar fra madholdet. 

Else nævnte muligheden for at lave en udstilling i denne forbindelse. Else arbejder videre. 

Else forespurgte om muligheden for at lave specielle retter til børn og unge i forbindelse med fællesspisning. 

Diskuteres på madholdet. 

Else sponsorerer eengangsglas til huset. Tak for det. 

12. Næste møde. Aftalt til fredag den 27. februar kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osted den 28 februar 2015 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 27. februar 2015 

Ordstyrer: Karl. 
Referent: Inge Cecilie 
Afbud fra Else, Anita og Pia 
 

1. Gennemgang af referat. Efter generalforsamlingen lægges fremtidige referater af bestyrelsesmøderne 

ud på hjemmesiden, så de er tilgængelige for alle. Den 22. april er der koncert med Prima/Divas. Hvis 

Kulturhuset ikke er klar efter ombygningen til denne dato, afholdes koncerten på Friskolen. Depotet er 

flyttet til rummet ”Osager” og der er særskilt nøgler til døren som kun bestyrelsesmedlemmer er i 

besiddelse af.  

2. Økonomi. Ca. ½delen har pr. dags dato betalt kontingent. Der er 20.000 kr. i kassen d.d.. Prima/Divas 

koster 12.000 kr. plus 75 kr. pr person.  Kulturhuset skal betale Lejre kommune 6000 kr. fordi vi har 

brugt mere end aftalt på bygningen. Det årlige tilskud på 50.000 kr. som Lejre kommune giver til huset, 

er endnu ikke indbetalt.  

3. Lokaleudvidelse. Vi kan få godkendelsen til lokaleudvidelsen fra Lejre kommune om ca. 14 dage. Vores 

tømrer vil kunne starte på opgaven få dage derefter. Mogens og Niels holder løbende dialog vedr. 

udvidelsen, så vi er sikkert på at det går som det skal.  

4. Hvem er på valg til generalforsamlingen. Niels, Anita og Helge er på valg.  Anita ønsker ikke genvalg 

men vil gerne være suppleant, og Kirsten vil gerne i bestyrelsen, men det finder vi ud af på 

generalforsamlingen.  

5. Suppleanter er på valg hvert år.   

6. Ulla ønsker ikke genvalg som revisor. Måske vil Alex være interesseret som revisor.  

7. Kunstudvalget. Bestyrelsen sagde god for de ønskede ændringer fra kunstudvalget.  Det er herefter 

gratis at udstille i Osted Kulturhus, og der kræves ikke medlemskab af huset. Der betales normal 

lokaleleje ved f.eks. fernisering o. lign. Kunstudvalget udvides med Pia Breddam. Niels tilretter teksterne 

på hjemmesiden.  

8. Lejre Kulturdage åbner i Osted Kulturhus den 25. april. I anledning af kulturugerne holder madholdet 

fællesmiddag for et udvidet antal torsdag den 7. maj. Inge Cecilie skriver ud til madholdet vedr. 

madlavningen.  

9. Handicapparkeringsplads. Mogens spørger Lejre Kommune.  

10. Lysavis: Vi siger nej tak til lysavis.  

11. Sponsorer er medlemmer af huset og har de samme rettigheder som andre medlemmer.  

12. Nødudgangsdøre. Inge Cecilie kontakter Laura vedr. problemet at nødudgangsdøre ikke altid er låst. Og 

spørger hvem vi skal sende regningen for lokaleleje til i Valgmenigheden. Mogens forslog, at det 

udvendige håndtag på den ene nødudgang afmonteres.  

13. Eventuelt: 1a. Osted Vin.  Brugsen vil gerne udvælge en Osted Vin med billede af kulturhuset på. Det 

synes vi er en god ide. 2a. Det nye lokale kommer til at hedde det samme som før nemlig Lauringe og 

det vil koste i leje 150 kr. 3a. Osted Centrum. Karl og Niels deltager i næste møde den 8. april kl. 18 i 

Osted Kulturhus. 4a. Den 17. maj afholdes Jazz/livekoncert med ostebord i kulturhuset. Den 23. August 

er der sommerjazz i haven med Six Foot strompers og Swing Cats. 5a. Hoveridag sættes på næste 

dagsorden.  

14. Næste møde er den 25 marts kl. 19 



 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 25. marts 2015. 

Ordstyrer: Karl 
Referent: Inge Cecilie  

1. Gennemgang af referat. Niels sætter referaterne ind på kulturhusets 
hjemmeside.  

2. Økonomi: Der er 22.000 kr. i kassen. Der er 20 medlemmer og 3 sponsorer der 
endnu ikke har betalt kontingent. Der er sendt rykkerbreve ud. Lejre kommune 
har endnu ikke betalt det årlige tilskud på 50.000 kr. Niels har rykket kommunen.  

3. Lokaleudvidelse: Håndværkerne har brudt vægge ned og skal nu til at bygge op. 
Da der var indskudt et betondæk over det gamle depot, skal opsættes lidt flere 
stålbjælker end forudset for at holde det betondæk der ellers hvilede på den væg 
der nu er taget ned. Det er nu sat i gang, men forsinker arbejdet en smule. Der 
skal også nye radiatorer. Hver dag er der byggemøde hvor Niels og Mogens er 
med. Byggelederen, Claus, er meget opmærksom på, at økonomien ikke 
overskrides. Han er meget kompetent. Prima/Divas koncerten vil, højst 
sandsynligt, blive afholdt på Friskolen, da byggearbejdet muligvis ikke når at blive 
færdigt til 22. april. Claus har lovet byggeriet færdig til den 25. april, hvor Lejre 
Kulturdag holder åbning i huset. 

4. Sommer Jazz i haven. Kirsten fortalte om arrangementudvalgets tanker. Der 
kommer et stort telt op vinkelret på hækken. Stole og borde og telt lejes. Karl 
sørger for at få fjernet bålpladsen for sten og træ. Slagteren sørger for maden, 
grill kød og salat. Billetter købes i år, både over nettet og i Brugsen og hos 
Slagteren som sidste år. Vi ser hvordan det går.  

5. Vedrørende møblering i Kulturhuset. Hvis der er ønsker om ændringer, 
udskiftninger eller køb af nye møbler etc. skal det først drøftes i bestyrelsen som 
derefter tages den endelige beslutning. Vi snakkede om, at der er brug for 
hæve/sænke borde i rummet Bondeskov, hvor der foregår mange kreative 
aktiviteter. Helge og Niels undersøger priser og kvalitet etc. til næste 
bestyrelsesmøde.  

6. Ekstra rengøring af badeværelser.  Kommunens folk gør rent en gang om 
måneden. Niels, Helge, Povl og Inge Cecilie tilbyder at gøre rent, således at der 
bliver gjort rent hver 14ende dag. Vi sørger selv for en turnus ordning.  

7. Handicap parkering: Udsat indtil det bliver et problem for os. Niels snakker med 
elektrikeren om bedre belysning uden for hoveddøren.  

8. Hoveridag: Karl leder havearbejdet i sommerens løb.  
9. Eventuelt: Opvaskemaskinen skal kunne vaske op ved 80 grader. Det opfylder 

den ikke helt. Niels snakker med Peter Hvalsø som vi har købt den igennem. 
Venstre, Radikale venstre og Socialdemokraterne foreninger har meldt sig ind i 
kulturhuset.  

10. Næste møde er den 22. april kl 10:00  



 

 
 
 Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 22. april 2015 
 
Ordstyre: Karl 
Referent: Inge Cecilie 

 
1. Gennemgang af referat: Vedr. Sommer Jazz, Uffe henter stole. Bålpladsen er nedlagt og 

rettet ud. Kirsten, Niels og Uffe har check på sommer Jazz. Niels snakker med elektrikeren 
vedrørende ekstra lys udenfor. 

2. Økonomi: Der er 22.000 kr. i kassen. Vi gennemgik regnskabet der skal fremlægges på 
generalforsamlingen. Næste år bliver regnskab og budget stillet op på samme side, så man 
lettere kan sammenligne beløbene for de aktuelle år. Det faste årlige drift tilskud på 
50.000 kr. som Lejre kommune har lovet os og som vi har rykket for, har vi nu endelig fået. 
Det viste sig, at der ikke var sat penge af på kommunens budget til os, nu for andet år i 
træk. Det er der nu rettet op på. Fremover skulle de automatisk falde ved årsskiftet.  

3. Miele opvaskemaskine: vi takker nej til et serviceabonnement på maskinerne, da det er alt 
for dyrt (6000 kr. for 2)  

4. Haven: Vi beskærer buskene ud til Byvejen. Hoveridag den 28. april 2015 kl. 9. Husets gavl 
ud mod haven trænger meget til at blive gjort i stand. Det er Lejre kommunes opgave. Inge 
Cecilie skriver til Kommunen og gør opmærksom på problemet.  

5. Status på ombygning/udvidelsen: Gulvet og loftet er endnu ikke færdigt. Gulvet bliver lagt 
i næste uge. Vi vil være i stand til at bruge det nye lokale til generalforsamlingen den 29. 
april 2015. Udvidelsen bliver dyrere end oprindelig planlagt på grund af uforudsete 
problemer. På gamle huse kan man ikke altid gennemskue alt. 

6. Køkkenet kan ikke udlejes alene: Vi skal gøre opmærksom på overfor dem der lejer 
lokaler, at ingen kun kan leje køkkenet, da alle i huset skal have adgang til køkkenet for at 
lave kaffe eller andet.  

7. Generalforsamlingen den 29. april: Vi gennemgik dagsordenen. Helge sørger for 
stemmesedler, Inge Cecilie er referent og bager en kage til kaffen. Vi mødes kl. 18 for at 
forberede til mødet. Alex dirigent. Niels takker afgående bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. Konstitueringsmøde straks efter generalforsamlingen.  

8. Eventuelt: Lejre Kulturdage åbner i Osted Kulturhus kl. 10 lørdag den 25. april 2015. Niels 
åbner dørene kl. 8 ellers er det ikke os der står for arrangementet. De omkring liggende 
forretninger holder pinselørdag. Osted kulturhus deltager ikke.  

9. Næste møde er onsdag den 5. august 2015 kl. 19 
 

 
 



 

 

 

 

Konstituerings møde i Osted Kulturhus den 29. april, efter generalforsamlingen.  

Referent Inge Cecilie 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Niels 
Næstformand: Helge 
Kasserer: Karl 
Sekretær: Inge Cecilie 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Kirsten, Anne og Poul 
 
Suppleanter er: Anita, Mogens og Pia 
 
Niels fortalte om det akutte problem vedrørende økonomien. På grund af uforudsete problemer 
som tit opstår ved ændring på gamle bygninger, således også på kulturhuset, er udvidelsen 
blevet meget dyrere end planlagt. Da vi ikke har penge til at betale hele regningen, vil Niels tage 
kontakt til borgmester Mette Touborg snarest for at få råd om hvordan vi griber sagen an.( I 
skrivende stund bliver mødet ikke med borgmesteren, da hun er bortrejst, men i stedet bliver det 
med kommunaldirektøren. ) 
 
Niels har søgt Dagbladet om penge til en foldedør. De har en annonce i avisen som giver penge 
til den slags formål.  I den forbindelse taler Karl med Evan Jensen.  
 
Vi drøftede jazz arrangement den 17. maj, samt arrangementet vedr. 100 året for kvindernes 
stemmeret. Arrangementerne skal så vidt muligt løbe rundt i sig selv.  
 
Karl forslår at vi synger en sang ved begyndelsen af vores møder.  
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 5. august kl. 19 

 



 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 18. juni 2015 kl. 10 i Osted Kulturhus. 

Tilstede: Karl, Poul, Helge, Kirsten, Anne og Inge Cecilie.  Referent: Inge Cecilie 

På grund af ansøgning om meromkostninger vedrørende udvidelsen/ ombygningen i Osted 

Kulturhus, har nogle af bestyrelsesmedlemmerne haft møder og korresponderet med Lejre 

Kommune, og desuden har ansøgningen været forelagt på økonomiudvalgsmødet i juni 2015 

Resultatet er lige nu, at Lejre Kommune har besluttet at lægge ud for de meromkostninger 

udvidelsen har kostet, og senere i august, skal der via dialog med kommunen findes en løsning på 

de 145.000 kr. som vi har søgt om. Det var vigtigt for os, at håndværkerne får deres penge, og det 

får de så nu.  

På grund af ovenstående har bestyrelsen haft et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 18. 

juni. Da vi nu var til møde drøftede vi nogle flere aktuelle punkter.  

1. Inge Cecilie sender alle regninger for udvidelsen til Lejre Kommune.  

2. Vi har fået en ny dør ud mod Alfarvejen. Den gamle åbnede indad i stedet for udad og var 

derfor pålagt.  Inge Cecilie sender en mail og takker, for at Tømreren har doneret 

monteringen af døren.  

3. Anne har forslag om 4 arrangementer i anledning af 100 år for grundloven: a. Lejre 

Kunstforening udstilling 9/10 til 15/11. b. Et historisk foredrag 21/10. c. Rejsescenen den 

30/10. Et teaterstykke hvor Arbejdermuseet og AOF står bag. Prisen er 9.900 kr. Anne har 

søgt en pulje under Kultur og Fritids, men puljen var brugt op. Vi forstiller os billetter til 100 

kr. pr. stk. for at mindske underskuddet. Teatertruppen har brug for en scene på 4x5 m. 

Karl spørger Kulturhuset Felix om vi må låne deres scene. d. Debataften den 12/11 ”Hvor 

er demokratiet og hvordan udvikler vi det”. Alle partiledere i Lejre Kommune er inviteret. 

Der er allerede kommet tilsagn fra Grethe Såby (K), Carsten Rasmussen (S), Lena Jensen.(V) 

og Claus Jørgensen (SF). Bestyrelsen bakkede op om aktiviteterne.  Helge sørger for at 

reservere lokaler. 

4. Kirsten står for et foredrag ”I skyggen af Holocaust” et foredrag der også indeholder sang. 

Det er den 30/9 og koster 2.700 kr. Der sælges billetter til 70 kr. pr. stk.  

5. Jazz sommerfest i august. Udgifter til orkestre, telt, borde og stole vil blive ca. 25.000 kr.  

Slagteren laver grillpølser, salat etc. Brugsen står for drikkelse.  Billetpris inklusiv mad er pr.  

6. stk. 225 kr. Kan købes hos Brugsen, Slagteren, Osted Kulturhus hjemmeside og Oplev Lejre.    

7. Vi ryddede op i rummet Kastholm så det er parat til udlejning. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 5. august kl. 19.00- 2015 

Ordstyre: Karl 
Referent: Inge Cecilie 
 

1. Gennemgang af 2 referater fra den 29. april og den 18. juni -2015: Udført.  

2. Lejre Kommune: Vi får svar fra Lejre Kommune efter økonomiudvalgsmødet i august, 

vedrørende dækning af vores meromkostninger. Derefter ved vi også mere om hvordan 

vores økonomiske situation ser ud.  

3. Økonomi: Saldo er i dag 61.000 kr.  

4. Arbejdsdag, hvad mangler at blive lavet: Der var arbejdsdag lørdag den 31. juli med hjælp 

fra kulturhusets venner (9 personer). Der blev sat 2 branddøre i, lavet en hattehylde, sat 

mørklægningsgardiner op i Lauringe, tømt skunken, sat hylder op i målerskab. Udenfor er 

hækkene klippet på begge sider, ordnet bed ud mod Byvejen, buske er klippet og gården er 

fejet. Det tog længere tid end beregnet fordi branddørene skulle passes til. Det er en stor 

hjælp, at så mange frivillige træder til når der skal arbejdes. Til gengæld fik de morgenmad 

og frokost. Der er stadig arbejde der venter, nemlig, at sætte lamper op, dørpumper, noget 

malerarbejde samt 2 stikkontakter. Niels aftaler med Ole H vedr. stikkontakter.  

5. Nye ønsker til Kulturhuset. Inge Cecilie forslog, hvis vi har penge til det, ønskes nogle 

sceneelementer, da vi af og til har brug for en scene. Desuden ønskes 20.000 kr. sat fra 

som et grundbeløb, så vi har noget at bruge af, ved eventuelle underskud på et 

arrangement. Disse 2 forslag blev vedtaget.  

6. Udlån af ting fra Kulturhuset? Punktet blev drøftet.  Vi låner ikke kulturhusets ejendele ud. 

7. Filmfremvisning i Kulturhuset. Film må gerne vises til lukkede arrangementer gratis. Niels 

undersøger reglerne nærmere. ( Niels har siden fået oplyst, at man kun må vise film gratis i 

eget hjem. Man kan få en engangstilladelse på 350 kr. Så får man også en DVD med filmen. 

Skal man vise film, skal man ringe til MPLCD A/S på tlf. 32 50 55 05.) 

8. Udstilleres adgang til huset: Kunstnere skal have en nøgle samt fjernbetjening til huset, så 

længe de har kunst på væggene. Ophængning af kunst må fortages i de lokaler der er 

ledige eller på dage hvor der ikke er aktiviteter i huset. Er et lokale optaget af en aktivitet, 

må kunstnere eller besøgende respektere dette. Ophængning og nedtagning af kunst skal 

ske inden for den periode der er aftalt.  

9. Punktet er besvaret i punkt 8. 

10. Opfølgning på kommende arrangementer: Vedrørende sommerjazz den 23. august, har 

Niels og Kirsten haft møde med dem der skal sætte teltet op. Der kommer en helsides 

annonce i Lejre Lokalavis samt omtale af arrangementet. I Dagbladet kommer der omtale 



men ingen annonce. Kulturhusets venner vil gerne hjælpe den 23. aug. Dags dato er der 

tilmeldt 80 personer til jazzfesten, vi skulle gerne op på 200 personer. Vi drøftede 

vedrørende foredraget den 30/9 ”I skyggen af Holocaust” samt arrangementerne 

vedrørende ”100 år for grundloven” som Anne er dybt involveret i. Anne fortalte lidt om 

sine forberedelser.  Der bliver snarest indkaldt til møde i arrangement udvalget hvor disse 

aktiviteter hører ind under.  

11. Eventuelt: Karl forslog, at vi synger en sang ved starten af hvert bestyrelsesmøde. Det blev 

ikke vedtaget. Vi aftalte af den nye foldevæg holdes lukket og nøglen ligger i depotet. 

Bestyrelsen skal kontaktes hvis foldevæggen skal åbnes. Inge Cecilie underviste i hvordan 

foldevæggen lukkes korrekt op og i.  

12. Næste møde: Onsdag den 16. september kl. 19.00 

 

 



 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 5. august kl. 19.00- 2015 

Ordstyre: Karl 
Referent: Inge Cecilie 
 

1. Gennemgang af 2 referater fra den 29. april og den 18. juni -2015: Udført.  

2. Lejre Kommune: Vi får svar fra Lejre Kommune efter økonomiudvalgsmødet i august, 

vedrørende dækning af vores meromkostninger. Derefter ved vi også mere om hvordan 

vores økonomiske situation ser ud.  

3. Økonomi: Saldo er i dag 61.000 kr.  

4. Arbejdsdag, hvad mangler at blive lavet: Der var arbejdsdag lørdag den 31. juli med hjælp 

fra kulturhusets venner (9 personer). Der blev sat 2 branddøre i, lavet en hattehylde, sat 

mørklægningsgardiner op i Lauringe, tømt skunken, sat hylder op i målerskab. Udenfor er 

hækkene klippet på begge sider, ordnet bed ud mod Byvejen, buske er klippet og gården er 

fejet. Det tog længere tid end beregnet fordi branddørene skulle passes til. Det er en stor 

hjælp, at så mange frivillige træder til når der skal arbejdes. Til gengæld fik de morgenmad 

og frokost. Der er stadig arbejde der venter, nemlig, at sætte lamper op, dørpumper, noget 

malerarbejde samt 2 stikkontakter. Niels aftaler med Ole H vedr. stikkontakter.  

5. Nye ønsker til Kulturhuset. Inge Cecilie forslog, hvis vi har penge til det, ønskes nogle 

sceneelementer, da vi af og til har brug for en scene. Desuden ønskes 20.000 kr. sat fra 

som et grundbeløb, så vi har noget at bruge af, ved eventuelle underskud på et 

arrangement. Disse 2 forslag blev vedtaget.  

6. Udlån af ting fra Kulturhuset? Punktet blev drøftet.  Vi låner ikke kulturhusets ejendele ud. 

7. Filmfremvisning i Kulturhuset. Film må gerne vises til lukkede arrangementer gratis. Niels 

undersøger reglerne nærmere. ( Niels har siden fået oplyst, at man kun må vise film gratis i 

eget hjem. Man kan få en engangstilladelse på 350 kr. Så får man også en DVD med filmen. 

Skal man vise film, skal man ringe til MPLCD A/S på tlf. 32 50 55 05.) 

8. Udstilleres adgang til huset: Kunstnere skal have en nøgle samt fjernbetjening til huset, så 

længe de har kunst på væggene. Ophængning af kunst må fortages i de lokaler der er 

ledige eller på dage hvor der ikke er aktiviteter i huset. Er et lokale optaget af en aktivitet, 

må kunstnere eller besøgende respektere dette. Ophængning og nedtagning af kunst skal 

ske inden for den periode der er aftalt.  

9. Punktet er besvaret i punkt 8. 

10. Opfølgning på kommende arrangementer: Vedrørende sommerjazz den 23. august, har 

Niels og Kirsten haft møde med dem der skal sætte teltet op. Der kommer en helsides 

annonce i Lejre Lokalavis samt omtale af arrangementet. I Dagbladet kommer der omtale 



men ingen annonce. Kulturhusets venner vil gerne hjælpe den 23. aug. Dags dato er der 

tilmeldt 80 personer til jazzfesten, vi skulle gerne op på 200 personer. Vi drøftede 

vedrørende foredraget den 30/9 ”I skyggen af Holocaust” samt arrangementerne 

vedrørende ”100 år for grundloven” som Anne er dybt involveret i. Anne fortalte lidt om 

sine forberedelser.  Der bliver snarest indkaldt til møde i arrangement udvalget hvor disse 

aktiviteter hører ind under.  

11. Eventuelt: Karl forslog, at vi synger en sang ved starten af hvert bestyrelsesmøde. Det blev 

ikke vedtaget. Vi aftalte af den nye foldevæg holdes lukket og nøglen ligger i depotet. 

Bestyrelsen skal kontaktes hvis foldevæggen skal åbnes. Inge Cecilie underviste i hvordan 

foldevæggen lukkes korrekt op og i.  

12. Næste møde: Onsdag den 16. september kl. 19.00 

 

 



 

Osted den 17. september 2015 

Referat fra bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 16. sept. 2015 kl. 19 

Ordstyrer: Karl 

Referent: Inge Cecilie 

Tilstede: Niels, Poul, Helge, Kirsten, Karl og Inge Cecilie 

 

1. Gennemgang af referat: Under pkt. 4. Der mangler stadig at blive sat lamper, dørpumper, 

gallerilister og stikkontakter op. Niels tager kontakt til Ole H.  

2. Økonomi: Vi har 54.500 kr. i kassebeholdningen. 

3. Svar fra Lejre Kommune vedr. meromkostninger ved ombygning: Osted Kulturhus har fået 

et rentefrit lån på 145.000 kr. fra Lejre kommune til afbetaling over 10 år med 14.500 kr. 

pr. år. Vi vil gerne starte allerede i år med afbetalingen. Beløbet tages fra det beløb på 

50.000 kr. vi får hvert år i driftstilskud til huset. 

4. Evaluering af sommerjazz: Sommerjazz var en stor succes med 182 deltagere. Vi fik et 

underskud på 3.000 kr., men det er OK. Næste år skal vi huske krukker til cigaretskod. Der 

skal også være noget sødt til kaffen efter middagen.  

5. Tilskud til julearrangement: Kreativt værksted står for julearrangementet. Vi vedtog gratis 

gløgg og æbleskiver til alle. Tolstrupkoret synger. Det koster 50 kr. pr. bod for dem der 

sælger håndarbejder/kunst ved arrangementet.  

6. Evt. udskiftning af vores tunge borde. Vi besluttede, at i stedet for udskiftning, vil vi 

overveje at købe nogle ekstra borde der er lettere, så folk med ikke så mange kræfter, kan 

håndtere dem. Evt. en 4-6 borde. Særlig Kaffemik har problemer med de tunge borde. Niels 

vil undersøge sagen. Felix har sådanne borde.  

7. Kaffe/the ad libitum ændres fra dags dato til: Er der under 20 personer i et lokale, koster 

kaffe/the 25 kr. Over 20 personer koster kaffe/the 50 kr.  

8. Nyt hegn til naboen: Hegnet ind til naboen er slidt ned og ejeren af nabogrunden 

Hockerup tilbyder, at betale for et nyt trykimprægneret hegn samt maling til hegnet. Det 

bliver et 2 på 1 hegn, magen til det hegn der vender ud mod Byvejen. Niels har aftalt med 

Nils Dorph-Petersen, som er Nytte job koordinator i Lejre kommune, om at sætte hegnet 

op og male det her i efteråret. Det er gratis for os. Desuden er hækken ind til den anden 

side af vores grund meget grim og har brug for at blive udskiftet. Niels spørger Nytte job 



koordinatoren om han med sine folk evt. vil plante en ny hæk, hvis vi selv køber planterne 

til hækken, der løber fra Fugletoften til Byvejen.  

9. Scene: Vi har brug for en scene i kulturhuset. Vi vil søge om penge fra den pulje Lejre 

kommune har sat af til ”Udvikling af dit lokalområde”. Scene elementerne er 1x2 m pr. stk. 

og koster 2.500 kr. Vi har brug for 20 kvadratmeter som vil koste 25.000 kr. plus moms. Vi 

prøver at søge om penge til både hækplanter og scene.  

10. Opfølgning af andre arrangementer. Arrangementet den 30. sept. Niels sørger for omtale i 

Lokalavisen og i Roskilde Dagblad. Kirsten, Inge Cecilie, Karl og Helge hjælper med det 

praktiske til den aften.  

11. Evt.: Halloween den 29. okt.: Vi gør som sidste år. Gevinsten udleveres om aftenen. Niels 

viste hvordan vores regnskab og budgetsystem virker, så man let kan overskue udgifter og 

indtægter på de enkelte arrangementer. Karl efterlyste, at et endnu umalet vindue bliver 

malet. Vi har brug for mere lys i lokalet Lauringe.  

12. Næste møde er den 19. oktober kl. 14.00 

 

 



 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus mandag den 19. okt. 2015 kl. 14 

Ordstyre: Karl 
Referent: Inge Cecilie 
Tilstede: Niels, Karl, Poul, Helge, Kirsten, Anne, Anita, Inge Cecilie 
 

1. Gennemgang af referat ved Karl.  
2. Økonomi: Kassebeholdning ca. 58.000 kr. Vi har kun 2 restancer.  
3. De 6 nye lette borde er ankommet og er meget lettere at håndtere og koster 11.800 kr. 

Hegn ind til naboen er ankommet. Naboen betaler for materialerne og maling, vi sørger for 
at det bliver sat op og malet via Nyttejob koordinator i Lejre Kommune. Vi undersøger om 
vi kan lave samme aftale med Nyttejob koordinator, med at plante ny hæk på den anden 
side af huset. Hækplanter skal vi selv betale.  

4. Inge Cecilie informerede om ansøgningen til en scene, der er sendt til pulje til ”Udvikling af 
dit lokalområde” Vi har søgt om 30.000 kr.  

5. Niels indkalder til arbejdsdag i Kulturhuset lørdag den 28. november kl 9. Kulturhuset giver 
morgenmad. Vi mangler at lave noget malerarbejde, lampeophæng og dørpumper. 

6. Ordensregler: Karl kontakter Pia fra kreativt værksted vedr. fejning og oprydning efter 
aktiviteten.  Stolene i alle rum skal sættes sammen og placeres et bestemt sted i rummet. 
Niels laver en tegning til hvert rum som viser hvordan opstillingen skal være. I det store 
rum Lauringe skal bordene også klappes sammen. Inge Cecilie skal huske at fylde op med 
kaffe i de 2 køkkener og håndklæder på toiletterne. Vedr. brug af lydanlæg og projektor 
skal man kontakte enten Niels eller Helge for vejledning. Fjernbetjening opbevares i 
depotet.  

7. Niels informerede om kontaktprofiler.  
8. Halloween torsdag den 29. oktober: fra 17:30 til 20:30. Vi mødes kl. 16 til forberedelse og 

det er Anne, Kirsten, Karl og Inge Cecilie. Niels køber limstifter og blyanter. Børn og voksne 
kommer til kulturhuset for at besvare spørgsmål og samle puslespil i forsøg på at vinde en 
gevinst som butikkerne har afleveret i kulturhuset. Kirsten leder os andre.  

9. De 3 aftener vedr. 100 året for kvindernes valgret. Den 21. okt. Foredrag v. Hans Jørgen 
Larsen kl 19:30, ”Da kvinderne blev opdaget”. Vi mødes kl. 18. IC laver kaffe og køber 
småkager. Karl opkræver betaling. Anne byder velkommen. Der serveres kaffe og 
småkager. Øl, vin og vand kan købes. Teateraften den 30. okt. Kl. 19.”Hvem (be)stemmer”. 
Karl og Niels henter scene hos Felix om morgenen. Niels køber ”boblevand” Inge Cecilie og 
Helge forsøger sig med kransekage. Anne køber 5 langstiklede roser til skuespillerne. Der 
kan købes øl, vand og vin i pausen. Vi mødes kl. 17. Debataften ”Demokrati hvor svært kan 
det være” den 12. nov. kl.19:30. Hver politiker kommer med et indlæg. Hans Jørgen Larsen 
er ordstyrer.  

10. Eventuelt:  
11. Næste møde den 3. november kl. 10 
 



 

Referat fra bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus tirsdag den 3. nov. 2015 kl. 9:00 

Ordstyre: Karl 
Referent: Inge Cecilie 
Tilstede var: Kirsten, Niels, Inge Cecilie, senere kom Poul og Karl.  
 

1. Referat gennemgået. Pkt. 3. Nye hækplanter må ikke plantes af de unge under Nyttejob 
ordningen siger Vej og Park afdelingen.  

2. Økonomi: 58.000 kr. Niels kommer med en regning på 5.000 kr. for indkøb af el materialer, 
maling etc. til arbejdsdagen. Der kommer også en regning på teateraftenen. Først i 2016 
betaler vi de 15.000 kr. og 10 år frem til Lejre kommune.  

3. Vi tager ikke imod reklamer for køb og salg etc. på vores opslagstavler. Niels giver besked 
til Tom. 

4. Halloween: Aftenen forløb faktisk godt i Kulturhuset. Der kom ca. 100 børn og 100 
voksne. a. Det er uheldigt at drenge vinder pigegaver og omvendt. Det er bedre med 
neutrale gaver. b. Puslespillet var for svært for børnene og ikke nøjagtigt klippet ud og på 
for tyndt papir. Det skal være på børnenes niveau og så skal der være et billede af hvad det 
skal forestille. c. Hverken Slagteren, Osted Ost eller Pizzariet afleverede gaver før end i 
sidste øjeblik og efter pres. Slet ingen fra Pizzariet. d. Der blev sat ca. 50 lys ud på ruten. 
Kun 30 var tilbage da de skulle samles sammen 

5. De 2 første arrangementer af 100 året for kvinders valgret forløb godt. Blot havde vi 
håbet på større interesse fra folk. Der kom kun 27 personer til teateraftenen. Vi fortsætter 
dog vores kulturelle arrangementer selv om de giver underskud, så længe vi synes vi har 
råd til det. Den 12. nov. debataftenen med politikerne mødes vi 18:30 til forberedelse. 
Inge Cecilie laver kaffe og kommer med kage. Hvis Anne ikke er rask nok, byder Niels 
velkommen. Husk at den person der står for et arrangement, både skal byde velkommen, 
samle op og sørge for at sige tak til både taler og publikum. Vi vedtog også, at der ikke 
behøver at være tilmelding fra publikum til alm. arrangementer. Så må vi der står for det, 
leve med uvisheden. Kun ved koncerter og når der er mad med i programmet skal der være 
tilmelding.  

6. Arbejdsdag den 28. november kl 9:00. Niels inviterer husets venner. Inge Cecilie sørger for 
kaffe og morgenbrød til de fremmødte. Niels har indkøbt materialer til brug for 
arbejdsdagen. Karl spartler diverse steder inden arbejdsdagen, så det kan nå at tørre inden 
der skal males. listen over opgaver er: Spartling, maling, dørpumper, el arbejde, vga kabel 
og lydkabel, trådløs ringeklokke, ophængning af lamper, hylde til elkabler, sangbøger, lys i 
Bondeskov, lys i køkkenet og oprydning udvendigt. Niels har lavet en udspecificeret liste 

7. Eventuelt:  
8. Næste møde er den 16. december kl 18:00. Vi starter med dagsordenen, og derefter er der 

julemiddag med grønlangkål med skinke og brune/ hvide kartofler.  



 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 16. dec. kl. 18. 2015 

Tilstede var: Niels, Kirsten, Anne, Helge, Poul, Anita, Mogens og Inge Cecilie 

Referent: Inge Cecilie 

1. Referat gennemgået: Pkt. 3. Niels giver besked til Tom om at kulturhuset ikke reklamerer 
for køb og salg.  

2. Økonomi: Niels fremlagde regnskab for perioden 2015 indtil nu. Driftsresultatet er et 
overskud på 16.629,54 kr. Vi har underskud på årsregnskabet på næsten 17.000 kr. 

3. Evaluering af arbejdsdag: Vi fik lavet rigtig meget. Nu mangler vi blot opsætning af pendler 
samt opsætning af nyt lys i Lauringe og køkkenet. Det bliver udført i 2016 hvis der er penge 
til det. 

4. Evaluering af Jazz, Blå Mandag samt andre af vores store arrangementer: Vi havde en 
længere drøftelse om de afholdte arrangementer hvor underskuddet har været omkring de 
3, 4 el. 5 tusinde kr. Vi besluttede, at fortsætte lign. arrangementer så længe vi har råd til 
det. Folk skal også lære/vende sig til at sådanne aktiviteter bliver afholdt i kulturhuset og vi 
skal selv lære hvad der er interesse for. En måde at mindske underskuddet på kan også 
være at sætter billetpriserne op. 

5. Svar på ansøgning vedr. scene: Vi får først svar fra kommunen den 18. januar.  
6. Køb af drikkelse/fastsættelse af priser: Bestyrelsen står for indkøb og fastsættelse af 

priser vedr. vand, øl og vin. Hvis der er en gruppe/aktivitet der ønsker noget andet end det 
huset byder på, skal man selv stå for det og tage resten med hjem.  

7. Aktivitetsudvalg: Kulturhuset har et aktivitetsudvalg. Det består af Uffe som formand, 
samt af Kirsten, Anne, Pia H, Poul og Niels. Alle aktiviteter som kulturhuset står for, skal 
drøftes og besluttes i udvalget. Hele udvalget vil gerne involveres og deltage i aktiviteterne. 
Det er også vigtigt at aktiviteterne breder sig over forskellige emner, altså en bred vifte af 
aktiviteter. Desuden skal aktiviteterne så vidt muligt kunne løbe rundt i sig selv. Yderligere 
har ethvert medlem af kulturhuset mulighed for at afholde sine egne aktiviteter, blot står 
man så selv for arrangementet, dette gælder også for sponsorer, som har samme status 
som alm. medlemmer.  

8. Eventuelt: a. Vi låner ikke ud af kulturhusets inventar. b. Det er vigtigt, at madholdet vedr. 
fællesspisning giver plads til Kaffemik i køkkenet både før og efter deres møde. Inge Cecilie 
giver besked til madholdet. c. Niels forelagde et jule/takke brev fra kulturhuset som bliver 
sendt til vores sponsorer.  

9. Næste møde: er den 20. januar kl 19.  
 
 

 


