
  

Generalforsamling i Osted Kulturhus 
Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.30 

Velkomst ved formanden 

1. Valg af dirigent 

Karl Frandsen valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var varslet i ordentlig tid, blev afholdt 

indenfor vedtægternes rammer og dermed var beslutningsdygtig. 

2. Valg af stemmetællere og referent 

Alex og Holger valgt som stemmetællere. Camilla Donovan valgt som referent. 

3. Bestyrelsens beretning 

Niels læste bestyrelsens beretning op. Da der, pga. corona, ikke har været afholdt generalforsamling i 2020 

og 2021 dækkede beretningen begge år. 

Den blev godkendt af generalforsamlingen med følgende opklarende spørgsmål: 

Hvordan tænker bestyrelsen legepladsen udvidet? 
Bestyrelsen tænker ikke at legepladsen skal gøres fysisk større; men ønsker flere legeredskaber. 

Er der nogle konkrete planer for ombygning af handicaptoilet m.m.? 
Mogens har lavet tegninger til nedlæggelse af det nuværende handicaptoilet, inddragelse af 

kvadratmeterne i Lauringe og ombygning af toilettet i gangen. Tegningerne er sendt til kommunen, hvor vi 

søger om tilladelse og tilskud. 

Handicaprådet modtager hvert år 500.000 kr. til projekter. Der laves en prioriteret rækkefølge, og det er 

nok i den pulje, vi skal håbe at komme i betragtning. 

Hvordan går det med udlejning af lokalerne? 
Det går fint. Det er meget stabilt. 

Adgangsvejen fra Alfarvejen til kulturhuset er dårlig. Bestyrelsen opfordres til at gøre noget ved det. Til det 

svarede Niels, at vi forsøger at få kommunen til at se velvilligt på sagen; men der er ikke meget, der tyder 

på, at vi vil have heldet med os. Der var for nogle år siden et godt forslag om at genbruge asfalt til 

indkørslen, det ville gøre det billigere. Det er en ide, vi stadig synes er god. 

Hvor mange timers rengøring har vi om ugen? 
4 timer to gange om måneden. Bestyrelsen gør ikke rent. Brugerne gør rent efter sig selv og al anden 

rengøring tager kommunen sig af. 

4. Godkendelse af regnskab for 2021 

Poul fremlagde regnskabet. Det blev godkendt af generalforsamlingen med følgende opklarende 

spørgsmål: 

Er driftstilskuddet coronabestemt? 
Nej, det er et fast tilskud. 

Er tilskuddet det samme til alle kommunens kulturhuse? 
Nej, der indgås individuelle aftaler. 

Hvordan skal posten ”Hensat til foredrag” forstås? 



  

Vi havde fået tilskud til et foredrag i 2021; men da foredraget først blev holdt i 2022 blev pengene hensat 

hertil. 

5. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

Der er ikke kommet nogle forslag. Punktet bortfaldt. 

6. Fastsættelse af årskontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Personligt medlemskab 100 kr. 
   Foreningsmedlemskab 200 kr. 

Vedtaget 

7.Godkendelse af budget for 2022 

Niels fremlagde budgettet. Generalforsamlingen godkendte det. 

8. Valg: 7 bestyrelsesmedlemmer 
 Niels Rasmussen for 1 år (modtager genvalg) 
 Camilla Donovan for 1 år (modtager genvalg) 
 Mogens Nielsen for 1 år (modtager genvalg) 
 Christian Fjeldsted Andersen for 1 år (modtager genvalg) 
 Ejvind Rølling for 2 år (modtager genvalg) 
 Poul Ravnkilde for 2 år (modtager genvalg) 
 Nils Jørgen Christiansen for 2 år (modtager genvalg) 
 
 Mindst 3 suppleanter for 1 år 
 Ane Sofie Hansen (modtager genvalg) 
 Lone Ipsen (modtager genvalg) 

Ny suppleant 
 
2 revisorer for 1 år: Hans Høyer og Per Kølle (modtager genvalg) 
1 revisorsuppleant for 1 år. Alex C. Christensen (modtager genvalg) 

Alle foreslåede kandidater blev valgt. Som ny suppleant blev Jakob Bondesen valgt. 

9. Eventuelt 

Ros til legepladsen. Et spørgsmål om hvor meget vedligehold vi havde på den. Svaret var, at den stort set 

passer sig selv. Skraldespandene skal tømmes; men ellers har vi ikke noget arbejde med den. Vi holder øje 

med at den er pæn og ikke går i stykker. En gang om året er der syn. Vi kunne ønske os en rutschebane 

eller et legetårn. Pris ca. 100.000 kr. 

Vi er forsikret hos Codan. Forsikringen dækker også vores udendørsarealer. 

Der var et spørgsmål om fremtidige arrangementer. Til det svarede Niels, at der er en duo på besøg d. 

21/8, og at vi håber, at Halloween og julestuen bliver afholdt i år. 

Der var et ønske om, at bestyrelsen indkaldte kommunalbestyrelsen til et borgermøde om fremtidens 

varme i Lejre. Mange har gasfyr. 

Der blev udtrykt, at vores markedsføring ikke er synlig nok. Vi synes, at vi bruger alle tilgængelige 

platforme; men vil være opmærksomme på det. 

Karl Frandsen takkede efter dette for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde sørget for chips og drikkevarer, og aftenen sluttede med uformelt og hyggeligt samvær. 



  

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 2022 
 
Nu er vi endelig klar til at holde generalforsamling igen, efter en hård tid med Corona-nedlukninger og Falck 
testcenter. 
Sidste ordinære generalforsamling blev afholdt den 19. april 2019, altså præcist for 2 år siden. Derfor handler denne 
generalforsamling da også om både 2020 og 2021. 
 
Ved sidste generalforsamling ændrede vi teksten i §1 stk. 1, så foreningens navn nu er ”Osted Kulturhus”, og §2 som 
vedrører foreningens formål. Årsagen til dette var, at vi nu også har aktiviteter uden for huset, nemlig vores 
legeplads ”Byhjørnet”. 
 
Sommerjazz er ikke blevet afholdt i 2020 og 2021 på grund af Corona. Bestyrelsen arbejder på at lade det genopstå i 
en lidt anden form. 
 
Halloween blev afholdt i 2019 og 2021, men på grund af Corona, blev det aflyst i 2020. Arrangementet, som bliver 
arrangeret i samarbejde med de handlende i Osted, har altid været meget velbesøgt, og mon ikke det fortsætter i de 
kommende år. 
 
Julestuen har heller ikke været afholdt de sidste par år. Julestuen har ellers været godt besøgt af mange mennesker, 
som har nydt godt af vores besøg af julemanden og tænding af juletræet, samt vores gløgg og æbleskiver. Boderne i 
stueetagen har også haft rimelig succes. Værre har det set ud med de boder som har været henvist til 1. salen, som 
følte sig lidt svigtet, da det ikke er lykkedes os i tilstrækkeligt omfang at gøre publikum opmærksom på deres 
tilstedeværelse. Hvis der er nogen der har lyst til at være med til det, kunne vi måske godt prøve en gang mere. 
 
Kunstudvalget er pt. ikke fungerende, da Ane Sofie er trådt ud af det, hun var eneste udvalgsmedlem. Vi kunne 
derfor godt tænke os at der var én her i forsamlingen, som kunne tænke sig at stå for den opgave. Vi har talt om at 
kontakte Lejre Kunstforening i håb om at de ville stå for udstillinger i huset. Vi er åbne over for ideer til en god 
løsning for udstillere. 
 
Legepladsen fungerer rigtig fint, og er velbesøgt stort set hver dag. Den er blevet udvidet 2 gange siden åbningen i 
foråret 2020. I første omgang med en større sandkasse og et gyngestativ, senere med flere kolbøttestativer. Vi har 
sat 2 affaldsspande, som vi selv står for tømningen af. I den forbindelse vil jeg bare nævne, at vi har lidt større 
affaldsspande ved kulturhuset, som gerne må benyttes til det lidt større affald (pizzabakker og lign.). 
Legepladsudvalget arbejder hele tiden på yderligere udvidelser af legepladsen, men da det koster temmelig mange 
penge, er vi også nødt til at finde økonomisk støtte. 
 
Vi fik en ny driftsaftale med Lejre Kommune i 2019, som man kan se på vores hjemmeside. Aftalen går bl.a. ud på at 
kulturhuset modtager ca. 37.000 kr. hvert år i januar/februar måned. Tidligere fik vi 50.000 kr. om året, men i 
forbindelse med den nye aftale, bortfaldt den ”gæld” vi havde til kommunen i forbindelse med vores store 
ombygning i 2015, således at vi ikke længere skulle afdrage den med 15.000 kr. årligt. 
 
Flisegang mod Byvejen blev etableret i sommeren 2020, og har således forbedret adgangen til kulturhuset fra den 
side. Vi er stadig i dialog med Lejre Kommune om forbedring af adgangsforholdene fra Alfarvejen, men det har vist 
lange udsigter. 
 
Vi har været Coronalukket i flere omgange først fra 11. marts til 15. maj 2020 og fra 8. december 2020 til starten af 
maj, 2021 og sidst fra den 18. december til 17. januar 2022. 
I de perioder, hvor huset har været åbent, har det været med skiftende retningslinjer for håndtering af smitterisiko. 
 
I november måned 2021 blev vi kontaktet af Lejre Kommune og Region Sjælland om etablering af Kviktestcenter i 
huset. På det tidspunkt skulle vi være forberedt på at det skulle være til udgangen af 2022. Men så længe varede det 
heldigvis ikke. Nu har vi fået vores hus igen, og Lejre Kommune har lovet at sørge for reparationer af huset i den 
forbindelse. Der mangler dog stadig nogle småting. 
Vi har i den forbindelse fået nyt låsesystem i huset, som Lejre Kommune har bekostet. En udgift på ca. 20.000 kr. 
 
Vi har i november måned udskiftet vores højskolesangbøger til 19. udgave. En rimelig stor udgift. Men det hjalp dog 
lidt på økonomien, at det lykkedes os at sælge de gamle. 



  

 
Ostednettet har sponsoreret et hurtigt, trådløst internet i huset, hvilket vi er meget glade for. Det har fungeret 
upåklageligt siden installationen i 2020. Hastigheden er 100/100 Mbit. 
 
Som man kan se, har vi fået nye vinduer og døre i hele huset. Det blev, af Lejre Kommune, udbudt til licitation, 
hvorefter de modtog 3 tilbud fra lokale håndværkere. Det blev ”Kvalitetshåndværkeren” fra Kr. Hyllinge som fik 
opgaven. 
Derudover har vi fået opsat nye tagrender på hele huset, hvilket har været tiltrængt i mange år. 
 
Vi har i september 2020 lavet en aftale med Anders Clausen, som passer vores græsplæner omkring kulturhuset og 
legepladsen. Anders har sit eget firma, og er således ikke ansat af kulturhuset. 
 
I sommeren 2020, var der nogen der syntes at vores grantræ i haven ud mod Byvejen skulle ødelægges. Vi har derfor 
indkøbt og plantet et nyt i november 2020, som gerne skulle kunne fungere som juletræ i fremtiden. Vi har dog ikke 
fjernet det knækkede træ, som meget velvilligt er begyndt at vokse igen.  
 
Vi har lavet en særlig aftale med Brugsen, som går på at Osted Kulturhus får et klækkeligt beløb hver gang de sælger 
Osted-vinen. I de sidste 2 år, har det givet os et flot beløb på mere end 3.000 kr. Mange tak til Brugsen og Casper 
Reinsholm for denne ordning. Brugsen er derudover sponsor med 1.000 kr. om året, ligesom Zilex, ES-Elektrikeren, 
Brøndsted & Nielsen, Ostemejeriet, OstedSlagteren, Thomas Biler, EL-Firmaet, Ege Lejre & Bramsnæs samt Osted 
Pizzeria. Derudover støtter OstedNettet os med gratis internet, og Grøftekanten, som leverer gratis buketter når vi 
har optrædende som skal have en blomst. Mange tak til alle vore sponsorer. 
 
Den 19. juni 2021 holdt vi arbejdsdag, hvor ”Kulturhusets Venner” mødte op og klippede hække, beskar træer, 
ryddede op og reparerede i og omkring huset og på legepladsen. Tak til ”Kulturhusets Venner”. I år holder vi igen en 
arbejdsdag som er fastlagt til den 18. juni, hvor kulturhuset er vært ved et lækkert morgenbord, og sandwich til 
frokost. 
 
Den 12. september sidste år fejrede vi genåbning af kulturhuset og udvidelse af legepladsen med en stor fest for 
børn og voksne, måske mest for børn. Osted Pizzeria gav os et vældigt generøst tilbud på pandekager, 
éngangsservice mm., og var yderst hjælpsomme på dagen. Tak for det. 
Programmet var DJ, hoppepude, tryllekunstner og trioen Bellmania. Alle bidrag var gode. Arrangementet var 
velbesøgt; men mest i starten. Vi kunne godt have ønsket os mere publikum til Bellmania, der lukkede dagen. Men 
det skyldes måske bare dårlig markedsføring fra vores egen side.  
Bellmania spillede fantastisk, uden omkostninger, bortset fra nogle transportudgifter. Deres honorar var betalt med 
kulturstøttekroner. 
Vi fik et fint tilskud fra kommunens genåbningspulje på 10.000 kr. 
 
Den 13. marts kunne vi endelig åbne dørene for Operakoncerten med operasanger Anne Brandt og pianist Camilla 
Donovan, som har været på trapperne siden en gang i april måned 2020. Første gang den var annonceret, var den 
14. november 2021, hvor den blev aflyst på grund af sygdom, næste gang var den 9. januar 2022, hvor corona-
restriktionerne sørgede for aflysning, og så endelig den 13. marts, blev den afhold med stor succes. Der blev solgt 54 
billetter, som gjorde at vi ikke fik underskud. Publikum var begejstrede og gave udtryk for, at det måtte vi gerne gøre 
igen. 
 
Vi havde besøg af foreningen ”God adgang” i november 2021. Besøget var bestilt af Lejre Kommune. Det var en 
screening af adgangsforholdene. Der blev udarbejdet en rapport, som vi har modtaget i marts 2022. Man kan læse 
om det på deres hjemmeside www.godadgang.dk og skrive ”Osted Kulturhus” i søgefeltet. 
Generelt er der fin adgang; men adgangen til vores handicaptoilet duer ikke. Vi ønsker derfor at nedlægge det 
nuværende handicaptoilet og inddrage kvadratmeterne i ”Lauringe”. Vi vil så etablere nyt handicaptoilet i gangen; 
ved at nedlægge badet i det nuværende toilet og rykke væggen til depotet ca. 30 cm.  
Vi vil forsøge at få et møde med Lejre Kommune, hvor vi vil søge de nødvendige tilladelser og midler til dette. 
 
Til slut vil jeg bare nævne, at vi har fået ny hjemmeside i starten af 2022, som er mere tidssvarende i sin opbygning. 
Og det er vores håb at brugerne tager godt imod den og at den er til at finde rundt i. 

http://www.godadgang.dk/


Regnskab Budget Regnskab

INDTÆGTER 2021 2021 2020

Medlemskontingent 16.800,00 16.600,00 16.535,00

Foreningskontingent 4.400,00 3.800,00 4.200,00

Udlejning 12.108,00 32.000,00 23.362,00

Indtægt ved kunstudstillinger 0,00 600,00 0,00

Arrangementer, foredrag 0,00 3.500,00 0,00

Operakoncert -1.225,01 10.000,00 0,00

Sommerjazz 0,00 37.500,00 0,00

Fællesspisning 94,30 0,00 0,00

FællesMad (Børnefamilier) 0,00 9.000,00 2.550,00

Julestue 0,00 2.500,00 0,00

Halloween -2.284,75 0,00 0,00

Salg af drikkevarer 1.440,00 8.000,00 2.183,50

Salg af kaffe/the 1.685,00 5.000,00 3.643,00

Tegne Workshop 0,00 5.000,00 5.000,00

Driftstilskud fra Lejre Kommune 37.640,00 37.000,00 37.640,00

Øvrige tilskud  f.eks legepladsen 10.000,00 0,00 74.184,00

Rengøring 1.500,00 0,00 10.125,00

Sponsorater 14.360,00 14.000,00 13.000,00

Indtægter i alt 96.517,54 184.500,00 192.422,50

UDGIFTER

Hjemmeside 524,75 600,00 480,00

Kontorartikler, tryksager mm 765,40 4.000,00 2.885,80

Telefon og internet 0,00 4.000,00 2.479,75

Annonceudgifter 3.422,75 1.000,00 262,50

Bestyrelsesmøder og arbejdsmøder 0,00 1.000,00 233,35

Kontingenter og abonnementer 5.384,75 6.000,00 5.594,39

Udgifter Søndagscaféer 0,00 3.500,00 0,00

Genåbningsfest 12. september 7.343,00 30.000,00 0,00

Udgifter ved sommerjazz 0,00 40.000,00 0,00

Udgifter Fællesmad 2020 0,00 0,00 2.155,80

Tegneworkshop 2020 0,00 0,00 4.950,00

Indkøb af drikkevarer 441,95 6.000,00 1.221,34

Indkøb af kaffe/the mm. 2.715,83 7.000,00 4.456,60

Gaver og blomster 500,00 1.600,00 449,00

Diverse udgifter 0,00 2.000,00 363,95

Inventar 16.228,34 30.000,00 22.266,05

Vedligeholdelse / Rengøring 13.801,57 19.000,00 26.681,88

Udearealer/legeplads 49.753,38 0,00 115.923,40

Forbrugsvarer -792,45 3.000,00 1.062,83

Forsikringer 7.228,16 6.000,00 6.391,84

Renteudgifter 0,00 0,00 0,00

MobilePay gebyrer 1.349,25 1.200,00 1.105,50

Bankgebyrer 1.012,00 600,00 1.007,00

Udgifter i alt 109.678,68 166.500,00 199.970,98

DRIFTRESULTAT pr. 31.12.2021 -13.161,14 18.000,00 -7.548,48

D R I F T S R E G N S K A B   1. januar 2021  31. december 2021





INDTÆGTER Budget 2022 Regnskab 2021

Medlemskontingent 16.500,00 16.800,00

Foreningskontingent 4.400,00 4.400,00

Lokaleudlejning 30.000,00 12.108,00

Kunstudstillinger 600,00 0,00

Musikarrangementer -2.500,00 10.000,00

Foredrag -1.500,00 -1.225,01

Øvrige arrangementer, Halloween mm -4.500,00 -2.284,75

Fællesspisning 500,00 94,30

Drikkevarer - øl, vand, vin 2.000,00 1.440,00

Kaffe, te 2.000,00 1.685,00

Driftstilskud fra Lejre Kommune 37.640,00 37.640,00

Øvrige tilskud - f.eks legepladsen 0,00 10.000,00

Øvrige indtægter, rengøring 0,00 1.500,00

Sponsorater 11.000,00 14.360,00

Indtægter i alt 96.140,00 106.517,54

UDGIFTER

Hjemmeside 4.500,00 524,75

Kontorartikler, tryksager mm 1.000,00 765,40

Telefon og internet 0,00 0,00

Annonceudgifter 2.000,00 3.422,75

Bestyrelsesmøder og arbejdsmøder 200,00 0,00

Kontingenter og abonnementer 6.000,00 5.384,75

Genåbningsfest 2021 0,00 7.343,00

Indkøb af drikkevarer 2021 0,00 441,95

Indkøb af kaffe/te 2021 0,00 2.715,83

Gaver og blomster 1.000,00 500,00

Diverse udgifter 1.000,00 0,00

Inventar 20.000,00 16.228,34

Vedligeholdelse / Rengøring 15.000,00 13.801,57

Udearealer / legeplads 5.000,00 49.753,38

Forbrugsvarer 2.000,00 -792,45

Forsikringer 7.500,00 7.228,16

Renteudgifter 0,00 0,00

MobilePay gebyrer 2.500,00 1.349,25

Bankgebyrer 1.500,00 1.012,00

Udgifter i alt 69.200,00 109.678,68

DRIFTRESULTAT 26.940,00 -3.161,14

Fra 2022 har vi ændretregnskabsprincip Herefter bogfører vi indtægter og udgifter med debet og kredit, 
imodsætning til tidligere, hvor vi både havde indtægtskonti og udgiftkonti for mange poster.
Eksempelvis arrangementer, drikkevarer og kaffe/te. Disse føres nu kun som indtægtskonti. Derfor ser man også, 
af nedenstående, at der ikke er budgetteret med udgiftskonti til disse.

Udarbejdet af Poul Ravnkilde, Camilla B. Donovan og Niels C. Rasmussen og godkendt af den øvrige bestyrelse:

________________________________________________________________________________________
Poul Ravnkilde                           Camilla B. Donovan                          Niels C. Rasmussen                    Ejvind Rølling

________________________________________________________________________________________
Nils Jørgen Christiansen                        Christian F. Andersen                                     Mogens K. Nielsen




