Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 20. jan kl. 19. 2016
Tilstede var: Niels, Anita, Helge, Karl, Anne, Poul, Mogens, Kirsten, og Inge Cecilie.
Referent: Inge Cecilie.

1. Referat gennemgået. Vi har fået afslag til vores ansøgning om en scene.
2. referat af aktivitetsudvalgsmødet den 13. jan. Der skæres ned på udvalgets
arrangementer i 2016. Der bliver Vinsmagning med middag den 26. februar.
Viseaften den 24. april. Sommerjazz den 21. august og Spil Dansk for voksne
og børn den 6. november. Vil gerne have flere yngre medlemmer i udvalget.
3. Økonomi. Budget 2016. Scenekøb udskydes til næste år. Lys/lamper i det
store rum prioriteres. Helge, Karl, Niels og Inge Cecilie sætter sig sammen og
udarbejder budgettet for 2016.
4. Status på arbejdsprojekter: Der sættes lys op, 1 pumpe mangler at blive
monteret, afslutning af elskinne og lås på elskabet. Niels og Helge arbejder på
det. Vi har fået et købeskab til øl og vand ganske gratis fra Østergaard. Køb af
ny fryser udsættes.
5. Generalforsamling i 2016. Det bliver onsdag den 20. april kl. 19. Niels, Helge,
Anne og Kirsten er ikke på valg. Karl, Inge Cecilie og Poul er på valg. De
modtager alle genvalg.
Anita og Mogens er suppleanter og de ønsker genvalg. Der skal vælges 1
suppleant i stedet for Pia. Revisorer: Hans Høyer og Per Kølle ønsker genvalg.
Revisorsuppleant: Alex C. Christensen ønsker genvalg. Dirigent: Vi forslår
Alex. Stemmesedler: Helge tager sedler med. Inge Cecilie forslås som
referent.
6. Parkeringsplads for handicappede: Vi ønsker 2 handicap P-pladser. Inge
Cecilie undersøger på Lejre kommune hvem der udfører denne opgave.
7. Eventuelt: Niels ringer til Erik Barfod vedr. tankerne om bibliotek på
kulturhusets område. Niels sender en mail til Kari Haugan Engberg konsulent
vedr. et møde med bestyrelsen om samarbejde. Vi forslår at Kari kan kommer
på generalforsamlingen og fortælle om sine ønsker. Anita henvender sig til
Kari vedr. en Syriens udstilling her i Kulturhuset. På Osteds nye åbne bibliotek
vil der snart starte en sprogcafè.
8. Næste møde er den 23. februar kl. 10. Karl tilbyder at sørge for boller til
kaffen.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 23. febr. Kl. 10-12- 2016
Ordstyre: Karl (tak for tilbehør til kaffen)
Referent: Inge Cecilie
Tilstede: Niels, Poul, Helge, Kirsten, Anne, Karl og Inge Cecilie
1. Referat gennemgået.
2. Økonomi/budget. Der er 39.000 kr. i banken derfra skal trækkes 12.500 for tilmeldinger til
vinsmagning. Altså er der reelt 26.500 kr. i banken. Vi har 17.500 kr. udestående. De nye
lamper med opsætning koster 43.000 kr. Vi får fra Lejre kommune ca. 1. marts vores årlige
driftstilskud på 50.000 kr. minus afdrag på 15.000 kr. i alt 35.000 kr. Niels vil gøre det
muligt for bestyrelsen via nettet, at følge løbende med i udviklingen af regnskabet, således
at vi hele tiden er opdateret.
3. Status på arbejdsopgaver, el-arbejde samt indkøb. En dørpumpe mangler at blive sat op,
der er sat loftlamper op ovenpå. Køkkenet har fået en dobbeltvask. Der er købt flere glas
og sidetallerkener. Niels sørger for et ovntermometer til den store ovn. Den skal stå
udenfor ovnen, for at vi bedre kan følge ovngraderne når vi bager og steger. (I skrivende
stund er det muligvis selve ovntermostaten der er noget i vejen med.)
4. Kaffeleverandør: Helge gennemgår priser på kaffe fra Frellsen kaffe og Meny, og melder
tilbage hvilken leverandør der er billigst inklusiv kaffemaskiner etc.
5. Kaffepriser: Vi fortsætter med de priser vi vedtog sidste år. 25 kr. for grupper op til 20
personer. 50 kr. for grupper over 20 personer.
6. Studietur med ”Mandag Morgen” som slutter i Kulturhuset. Anne og Kirsten vil gerne stå
til rådighed for eventuelle spørgsmål om Kulturhuset.
7. Referat fra Aktivitetsudvalget: Foredrag den 21. april, Viseaften den 24. april. Sommerjazz
den 21. august. Rockkoncert for børn fra 3-13 år med forældre den 22. oktober.
Bestyrelsen besluttede, at sige ja til Rockkoncerten, trods prisen, der er på 8000 kr. Anne
og Niels snakker med Kari, Bibliotek og Arkiv, for at ansøge om støtte til denne aktivitet fra
kommunens kulturelle pulje. Udvalget finder snarest frem til prisen på billetter for børn og
voksne.
8. Møde med Kari Haugan: Der starter sprogcafè på Osted bibliotek den 7. marts. Det er for
flygtninge i samarbejde med flygtningevenner fra Osted området. I Kulturhuset vil der
starte en kvindecafè op for flygtningekvinder og deres børn i samarbejde med Kari (Lejre

kommune) og danske kvinder, evt. tirsdage fra 9-11. Anne er kontaktperson. Kulturhuset
skal skabe rammerne og Kommunen skal stå for indholdet. Der er ikke sat dato for
projektets opstart endnu, da flygtningene skal i sprogskole og se på jobmuligheder.
9. Forberedelse af generalforsamlingen den 20. april. Udsættes til næste møde.
10. Handicap-P-plads. Kommunen siger at det koster os 3000 kr. for 2 båse. Fordi P-pladsen er
kommunens ejendom, vil Inge Cecilie kontakte den rette person i kommunen med henblik
på, at det er kommunen der skal stå for opgaven og udgiften.
11. Eventuelt. Karl forslog en hoveridag, hvor vi skal arbejde i haven. Det bliver den 9. april kl.
9. Vi starter med morgenmad. Niels inviterer husets venner til at deltage i arbejdet. Vi
ønsker/ køber en ny og solid trillebør.
12. Næste møde den 6. april kl. 10.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 6. april 2016 kl. 10
Tilstede: Niels, Karl, Anne, Poul og Inge Cecilie
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
1. Referat gennemgået.
2. Økonomi: 10 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent samt 3 sponsorer. 3 mangler at
betale lokaleleje. Vi har 20.800 kr. på kontoen. En regning af større karakter skal hele
bestyrelsen informeres om. Specielt hvis regningen bliver større end vi har aftalt.
3. Regnskab: De bestyrelsesmedlemmer der måtte være interesseret, kan få adgang til at
følge med i regnskabet via deres egen computer
4. Sponsorer: Dem der er interesseret i at være sponsor i Kulturhuset er velkomne. Vi sender
kun rykker ud 1 gang, og hvis der ikke reageres betragtes de som udmeldt
5. Kunstnere holde flere åbningsdage: Vi forslår, at kunstudvalget laver aftaler med
kunstudstillerne om f.eks. at kunstnerne holder flere åbningsdage foruden
ferniseringsdagen, således bliver der mulighed for at flere kan se deres kunstværker.
6. Referat af aktiviteter: Rockkoncerten for børn den 22. okt. Koster 8000 kr. Vi får
underskudsgaranti på 4000 kr. fra Lejre Kommune. Cafeeftermiddag den 24. april.
Forårskoncert den 26. april ved Tolstrupkoret. Sommerjazz kommer på næste dagsorden.
Karl ser efter i den Blå avis, om vi kan få billige sceneelementer. Den skal være
3x5m(20m2), max 20 cm i højden. Niels laver fotokollage som viser udsnit af forskellige
grupper der har spillet i huset. Den kommer til at hænge på skråvæggen ovenpå. Anne og
Inge Cecilie laver en mappe med udklip fra aviserne fra de forskellige aktiviteter.
7. Forberedelse af generalforsamlingen den 20. april. Karin Haugan Engberg Kulturkonsulent
holder et indlæg om Styrken mellem samarbejde og engagement i lokalsamfundet. På valg
er Poul, Karl og Inge Cecilie. De ønsker alle genvalg ligesom suppleanterne Anita og
Mogens. Der skal vælges en ny suppleant i stedet for Pia. Helge sørger for stemmesedler.
Referenten laver et beslutningsreferat. Niels snakker med Alex. Anne sørger for rød dug.
Niels forbereder højtaler. Der er foreløbig 6 der bager kager til vores store kaffebord. Hele
bestyrelsen mødes kl. 17:30 til forberedelse af mødet. Der bliver konstitueringsmøde efter
generalforsamlingen og kaffebordet.
8. Handicap P-båse. Vi accepterer at kulturhuset selv skal betale 3000 kr. for afmærkning af
P-båse. Inge Cecilie sætter det i værk via Vej og Park, Lejre kommune.
9. Gaskomfur: Gaskomfuret har fået udskiftet termostat endnu engang af Thomas. Han vil i
øvrigt frivilligt hjælpe os med eftersyn at opvaskermaskine, og kaffemaskiner.
10. Eventuelt: Kommunale foreninger/aftenskoler som LOF, skal betale lokaleleje hvis de har
tilmeldinger nok til deres kurser.
11. Næste bestyrelsesmøde 19. maj. Kl 10:00

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus den 19. maj 2016 kl. 10
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Afbud: Kirsten
Deltager: Karl, Niels, Helge, Anne, Inge Cecilie og Pia som gæst.

1. a. 70er festival i Sept. Pia Breddam fra kreativt værksted vil gerne være
tovholder på en udstilling i Kulturhuset i september måned, som handler om
hvad der foregik i 70erne inden for hønsestrik, mode og møbler. Udstillingen
bliver i rummet Lauringe. b. Anne og Inge Cecilie vil undersøge via aviser,”
Folk i Lejre” interview, hvad der specielt foregik i Osted i 70erne. En udstilling
om dette skal være i rummet Bondeskov. Det må ikke koste penge at lave
disse udstillinger. c. Vi drøftede også med Pia om kunstudstillinger generelt. Vi
forventer, at kunstnere der udstiller i Kulturhuset holder åbent 1-2 gange i
den periode der udstilles ud over ferniseringsdagen. Kunstudstillinger er for
eks. billedkunst på vægge og skulpturer og må ikke bære præg af en
forretning. d. Med hensyn til om der skal betales procenter til Kulturhuset af
de solgte kunstværker, er emnet under behandling i Lejre Kommune. Man vil
lave ens regler for alle kommunes kulturhuse. e. Kreativt værksted ønsker ikke
at være med i arbejdet med flygtninge som en del af kreativt værksted. Pia
inviteres med til bestyrelsesmøde når der er behov for det.
2. Konstituering af bestyrelsen: Formand Niels, næstformand Helge, Kasserer
Karl, Sekretær Inge Cecilie.
3. Økonomi: Der står 24.000 kr. på kontoen.
4. Niels køber et nyt filmlærred til 1sal. Det koster ca. 2.500 kr.
5. Inge Cecilie fortsætter med at få kommunen til at lave handicapbåse
6. Vedr. rentefrit lån. Kulturhuset har ikke optaget et lån af kommunen. Fra
kommunen vil der komme en skriftlig formulering på hvorfor vi betaler
15.000 kr. af driftstilskuddet tilbage til kommunen i de næste 10 år.
7. Vi dækker ikke underskud af arrangementer. Dog er bestyrelsens
arrangementer undtaget.
8. Eventuelt: a. Niels orienterede: Vi lejer en scene fra Hvalsø gymnastik
forening til Sommerjazz i august. b. Vi har fået en kasse med tørklæder gratis
der kan bruges til bordduge. c. Niels skaffer en ny lås til informationstavlen. d.
Lejre kommunes institutioner skal ikke betale for leje af lokaler ved møder. e.
”Vi fejrer noget og ikke nogen”. Blot en reminder til Kulturhuset. Niels
undersøger vedr. sommerfest for en 1st klasse.
9. Næste møde er den 11. august kl. 19.00

Referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2016 kl. 19.00
Ordstyrer: Karl
Referent: Anne
Afbud: Kirsten, Inge Cecilie.
Deltagere: Niels, Karl, Anne, Helge, Poul, Mogens. Som gæst under punkt 1 og 2: Pia Breddam: fra
husets kunstudvalg og Mogens Pedersen fra Lejre Kunstforening (under punkt 1).
1. Kunstudstilling i Osted Kulturhus. Niels forelagde historikken omkring husets politik på
udstillingsområdet. Vi har nogle vedtagne regler om at udstillere, skal betale 10% ved salg af
deres kunst. Til gengæld koster det ikke noget at udstille. Denne regel er ikke blevet ført ud
i livet. Pia forelagde sine argumenter for, at udstillere skal betale procenter af det solgte.
Mogens roste Kulturhuset som udstillingsramme, men sagde derefter, at Lejre
Kunstforenings vedtagelser er klare, der betales ikke provision af salget af de udstillede
værker i nogen af de huse, foreningen udstiller i. Hvis der skal betales provision her udstiller
Lejre Kunstforening IKKE i Osted Kulturhus. Bestyrelsen og Pia diskuterede Mogens’
udtalelser efter han havde forladt mødet.
Beslutningen blev: Osted Kulturhus opkræver 500,00 kr. i leje, når Lejre Kunstforening
udstiller i huset. Og der betales ikke leje for fernisering og andre åbningstider, så længe
disse afholdes lørdag eller søndag hvor huset i øvrigt er ledigt.
2. Golden Days. Osted Kulturhus bidrager til Golden Days Festivalen om de ”Fede 70’ere”, der
kører flere steder i hovedstadsområdet og i de fleste af Lejre Kommunens
kulturinstitutioner. Festivalen åbnes på Hvalsø Bibliotek den 9.9. kl. 16.
I Osted Kulturhus er det Pia, der står for udstillingen. I ”Lauringe” bliver der ”Hønsestrik,
mode og møbler”. Desuden har Pia fået fat i billeder af ”Dagligliv i Osted i 70’erne”, som
Kari Engberg har lavet plancher af, og det vil blive udstillet i ”Bondeskov”.
Officielt åbner udstillingen i Osted Kulturhus søndag den 18.9. Åbent denne dag fra kl. 1318, hvor der kl. 14.30 er foredrag ”Hønsestrik”, af forfatter Grethe Rung. Niels retter
plakaten til som aftalt, og lægger den på hjemmesiden.
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. maj d.å. Referatet godkendt med
bemærkningen fra Karl: Kulturhuset har ikke optaget lån, men der vil komme et dokument,
der nærmere siger, hvordan forholdene er omkring de ekstraudgifter, der blev betalt af
kommunen for husets ombygning. Dette er stadig under udarbejdelse hos Ina Frederiksen.
4. Økonomi. Beholdningen er p.t. kr. 15.680.77
5. Møbler fra Lejre Kommune. Vi har fået nogle hæve/- sænkeborde plus nogle reoler og et
par andre småting fra kommunens lager af aflagt kontorinventar.
6. Hegnet ind til naboen bliver ikke malet. Hegnet er blevet sat op ved hjælp af ”nyttejob”.
Det skulle også have været malet, men da nyttejob koordinatoren er fratrådt sin stilling i
Lejre Kommune, vil det ikke ske, har vi fået meddelelse om. Ejeren af nabohuset er utilfreds,
men det er udelukkende Lejre Kommunes ansvar.
7. Børnekultur Topmøde i Kbhn. Ikke relevant for os.

8. Referat af møde med Brandtilsynet. Brandtilsynet har foretaget tilsyn 17.6.16. Resume:
Bemærkning: Der skal opsættes et flugtvejsskilt over de 3 døre fra stort forsamlingslokale
(Lauringe). Det anbefales endvidere at sætte et skilt over dør i gavl på første sal. PÅBUD: på
de to døre fra køkken til forgang og baggang var pumpefunktionen taget ud af drift ved
hjælp af stopklodser, det er IKKE tilladt, man kan også sige STRENGT FORBUDT.
PÅBUD: Der skal ophænges et skilt, der viser det tilladte antal personer i lokalet. Dette
tilsendes fra Vestsjællands Brandvæsen (max 90 personer). Ovennævnte skulle være
foretaget inden den 1.7.16, vi har ikke fået noget tilsendt på nuværende tidspunkt. På
journalen fra Brandtilsynet er der en adresse, vi skal registre på.
Efterfølgende har Niels aftalt med Vestsjællands Brandvæsen, at de fremsender 4 stk.
flugtvejsskilte og det omtalte skilt med max. antal personer.
Først når dette er modtaget, kan vi registrere tingenes tilstand.
9. Handicapbåse. De er optegnet og fungerer perfekt.
10. Samarbejde med Center Avnstrup (Røde Kors). Den 24.8.16 skal der være møde i Osted
Kulturhus. Centret søger bl.a. flere frivillige. Det er Lejre Flygtningevenner og Røde Kors der
inviterer til informationsmøde om asyl og flygtningearbejde på Avnstrup. Der ligger
indkaldelse på Kulturhusets hjemmeside, og Røde Kors vil sørge for pressedækningen i
øvrigt. Så mange af os ”Kulturhusfolk,” som muligt vil være MEGET velkomne. Anne hjælper
med kaffebrygning. Der skal tilmeldelse til dette møde senest den 22.8. toph@redcross.dk.
11. Sommerjazz og rock for børn. Nu er vi ved at have hjælpere nok. Karl m.fl. henter bestik og
tallerkener. Niels laver aftale med Jens P (Efterfølgende aftalt til torsdag kl. 10). Torsdag d.
18.8. kl. 9 mødes Karl, Niels, Børge m.fl., der snakkes om arbejdsfordeling. Rockmusik for
børn: Den underskudsdækning, som Niels har aftalt med Kari (kulturkonsulent) er på plads,
vi skal ikke søge på anden måde. (Aftalt telefonisk efter mødet). I øvrigt vil Kari hjælpe med
mediedækningen, hun har en masse kontakter. Vi holder et møde med Kari og
arrangementudvalget i uge 37. Dette aftales snart i udvalget, og Anne koordinerer det
videre med Kari. Karl kan også hjælpe med kontakter (Friskolens forældreintra).
12. Bandet ”Candy Floss”. Bandet kommer til Søndagscafé den 20.11.16. Bandet koster 1200
kr.
13. Tanker om Kulturhusets fremtid. Punktet blev udsat til næste møde. Hvis der er mange
punkter den dag, aftaler vi et møde, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.
14. Eventuelt. Ingen punkter.
15. Næste møde, onsdag den 21.9.16. kl. 19.00 . . . . (16.00????)

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 21. sept. 2016 kl. 19
Ordstyrer: Karl
Referent: Inge Cecilie
Afbud: Helge
1. Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kirsten som p.g.a sygdom desværre er død: Suppleant
Anita Bredsdorff træder ind som bestyrelsesmedlem. Poul Ravnkilde overtager
nøgleudlevering.
2. Godkendelse af referat: Under pkt. 5 Møbler fra Lejre Kommune, vil vi gerne have nogle
reoler hvis der stadig er nogle tilbage på kommunens lager. Niels og Poul undersøger
sagen. Referatet godkendt.
3. Økonomi. Der er 10.500 kr. på kontoen. Der ligger en regning på ca. 2.000 kr. fra TDC. Niels
har sendt faktura ud på 3.000 kr.
4. Evaluering af Jazzkoncert: Selve koncerten var vellykket også afviklingen. Desværre havde
vi et underskud på ca. 5.500 kr. på grund af for få tilmeldte. Vi havde håbet på 200
tilmeldte, men der kom kun 140. Næste år vil vi: a. søge om tilskud fra Lejre kommune og
om tilskud fra Brugsen og Slagteren. b. forslå vores sponsorer at købe 5 til 10 billetter hver
som de kan dele ud. c. Bede Jens Brandt leder af Six Foot Stompers trække på sit netværk.
e. Sætte et stort banner op ved vejen i Osted som reklame for koncerten. f. Desuden skal
man kunne tilmelde sig til koncerten inklusiv middag eller uden middag. Koncerten
afholdes altid den 3die søndag i august hvert år. Det ene band er altid ”Six Foot Stompers”.
Jens Brandt forslår hvilket andet band der også skal spille, vi tager den endelige beslutning.
5. Børnerockkoncerten. Bliver afholdt lørdag den 22. okt. Karl sender plakat samt
pressemeddelelse til Osted Friskole den 22. sept. (Niels sender kopi af pressemeddelelsen
til Karl. Kari sender information koncerten ud til alle andre skoler og børnehaver i Lejre
kommune. Vi får underskudsdækning på max 4.000 kr. fra Lejre kommune. Koncerten
koster 8.000 kr. Anne og Karl tager imod billetter. Musikken skal have adgang kl. 14:45 den
dag. Koncerten er fra 16 til 17. Musikkerne skal have lidt mad (sandwich) kaffe, the og vand
til 4 personer. Efter showet en øl. Niels spørger Slagteren om han vil sponsorer de 4
sandwichs.
6. Nedenstående er vores svar sendt til Lejre kommune ved. Servicekatalog.
Osted Kulturhus’ svar på udkast til nyt Servicekatalog.
Vi vil gerne indlede med at sige, at Osted Kulturhus’ bestyrelse har sammen Lejre Kommune udarbejdet
regler for kulturhusets funktion. Disse regler følger vi og mener ikke, at det er en god ide at ændre på disse
på nuværende tidspunkt.
Kulturhuse som vores har brug for en vis form for selvstændighed som gør, at vi føler os ansvarlige for at
tage vare på det hus vi har skabt.
Nedenstående besvarelser refererer til punkterne i udkastet.

1. Hvem kan låne eller leje lokaler og udendørsanlæg? – Ingen kommentarer.
2. Hvordan låner eller lejer du lokale eller anlæg? – Al udlejning foregår via Osted Kulturhus’ hjemmeside.
Vi har vores eget bookingsystem.
3. Hvilke lokaletyper kan du låne eller leje? – Ingen kommentarer.
4. Hvad kan du bruge lokalerne til? Private fester. Vi ønsker ikke at der afholdes private fester af nogen art
i vores hus. Vi har et slogan som siger: Man må gerne fejre noget, men ikke nogen! Kommercielle og
erhvervsmæssige arrangementer: Vi ønsker heller ikke arrangementer af den slags.
5. Prioritering af tider – Enig!
6. Sæsonbooking eller enkelte bookinger – vi har vores eget bookingsystem som vi er yderst tilfredse med.
7. Hvornår er det gratis, og hvornår skal du betale? – Alle betaler leje for brug af kulturhusets lokaler. Vi vil
vedblive at køre den politik, at vi skal have leje af lokalerne – vi tager en meget beskeden leje. Vi
budgetterer med ca. 20.000 kr. i lejeindtægt om året.
8. Særlige regler for foreningsfester og koncerter, hvor der er offentlig adgang. – Er ikke aktuelt for Osted
Kulturhus.
9. Særlige regler for midlertidig overnatning – Ikke aktuelt for Osted Kulturhus.
10. Drift af lokaler. – Enig
11. Er lokalet egnet til din aktivitet? – Det er op Osted Kulturhus’ bestyrelse at vurdere.
12. Erstatningsansvar – pas på vores ting – Enig.
13. Afmelding og aflysning af bookede tider. – Også her henviser vi til vores eget velfungerende
bookingsystem.
14. Erklæring om indhentelse af børneattester. - Enig.

Med venlig hilsen
OSTED KULTURHUS
På bestyrelsens vegne Niels Rasmussen

7. Butikkernes Halloweenaften fredag den 28. okt. som slutter i kulturhuset: Niels snakker
med Signe vedr. Halloween. Der er nogle forældre der gerne vil holde Halloween i
Kulturhuset for en børnehaveklasse. Det prøver vi at koordinere med butikkernes
afslutning. Karl, Poul, Niels og Anne møder i kulturhuset kl. 16:30. Der kommer også 2
personer fra Evas frisørsalon til at læse svarerne på de spørgsmål der skal gættes.
8. Aktivitetsniveau: Vi slog de 2 punkter 8 og 9 sammen. Aktivitetsniveauet er godt som det
er nu, men vi har brug for nye og yngre kræfter i bestyrelsen og i aktivitetsudvalget. Det vil
også være godt om de unge vil bruge huset. Til Halloweenaftenen vil vi snakke med
forældrene om der er nogle der vil være med, gerne flere. Vi skal gøre brug af facebook.
Karl fortalte om en gruppe unge der holder diskussionsaftener. De kunne jo godt bruge
kulturhuset. Vi kunne lave en workshop for unge som over emnet ”Hvad kan jeg bruge
kulturhuset til” skulle komme med ideer. Mogens, Ejvind, Niels og Anne aftaler et møde
vedr. en sådan workshop.
9. Eventuelt: ingen emner
10. Næste møde torsdag den 3. november 2016 kl. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Osted kulturhus torsdag den 3. nov. 2016 kl. 19
Ordstyrer: Karl
Referent: Inge Cecilie
Fraværende: Anita
1. Godkendelse af referat: Under pkt. 4 evaluering af Jazzkoncert. Næste års jazzkoncert er
planlagt og bestilt til den 3die søndag i august. Der er reserveret telt, aftalt musik.
Musikken bliver ca. 2.000 kr. billigere end i 2016. Niels og Inge Cecilie fortæller slagteren,
at det fremover er frivilligt om man vil spise mad i forbindelse med koncerten. Man
bestemmer sig når man køber billetten. Referatet blev godkendt.
2. Økonomi: Status. Vi har en kassebeholdning på 3.367 kr. dags dato.
3. Hvis vi får det beløb i kassen som vi har udestående, skulle der være en chance for at vi kan
betale de udgifter der vil komme i november og december. Vi får ikke overskud i år på
grund af blandt andet underskud på Jazzkoncerten og Børnerock koncerten. Karl vil
fremover ajourføre regnskabet 2 gange om måneden. Budget – Niels, Karl, Helge og Poul
laver et udkast til næste års budget som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
4. Faktura på 3.000 kr. for opmåling af handicap p-plads. Inge Cecilie undersøger om det er
rigtigt at vi skal betale moms af beløbet. Hvis ikke vi har penge til det, vil vi prøve at
udsætte betalingen til 2017.
5. Aftale om afdrag af lån til Lejre Kommune. Niels udarbejder et forslag til en ny formulering
af vores aftale med Lejre Kommune. En aftale der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Vi er ikke tilfredse med den vi tidligere har fået fra Kommunen.
6. Evaluering af Børnerock koncerten. Vi havde håbet på 100 børn, men der kom 24 børn
med voksne. Det var skuffende, fordi der var sendt meddelelse ud til alle børn/forældre i
Lejre kommunes skoler. Mange forældre havde glemt det. Der kom kun 2 børn fra Lejre
kommune, resten kom fra andre kommuner. Selve koncerten var god nok. En anden gang
skal det være yngre kræfter der skal tage sig af den slags arrangementer. Vi i bestyrelsen er
for gamle.
7. Evaluering af Halloween: En meget stor succes. Det har det været nu 3 år i træk. Der var
110 børn og 102 voksne. Det gik godt med at børnene i år fik et stempel og de voksne
skulle svare på spørgsmål. Lodtrækningen foregik i rummet Bondeskov. Det var godt, at der
var mange der hjalp med at ringe rundt til dem der havde vundet i lodtrækningen. Det gik
også godt med de elever og forældre fra Osted Fri-og Efterskole som lavede græskarsuppe i
kulturhuset om eftermiddagen.

8. Fluer på loftet: Der har været en del døde fluer i rummet Kirkebjerg. Det er nu aftagene.
Når vi er i huset, skal vi lige gå en runde og fjerne levende og døde fluer.
9. Hvordan får vi de unge til at bruge kulturhuset? Mogens har kontaktet forstanderen på
Midtsjællandsk Efterskole for at spørge, om eleverne eventuelt kunne være interesseret i
en projektopgave som kunne hedde ”Hvordan kan unge mennesker tænke sig at bruge
kulturhuset?”. Mogens forelægger ideen på skrift til forstanderen. Det bliver spændende at
læse hvad de kommer frem til, og hvordan det kan blive en hjælp for os.
10. Julefrokost: Bestyrelsen og suppleanter holder julefrokost i forlængelse af næste
bestyrelsesmøde i dec. Vi betaler selv for maden på grund af lavvande i
kassebeholdningen.
11. Eventuelt: Vedrørende Søndagscafè med ”Strange/Hansen kvartet” fra kl. 14-17. Ideen
med en søndagscafe er, at man kan komme og gå som man har lyst. Anne åbner
kulturhuset kl. 13 søndag. Entre 30 kr. Inge Cecilie tager imod penge. Inge Cecilie sørger for
en pengekasse med byttepenge. Karl sørger for 3.000 kr. kontant til musikken. Niels, Poul
og Karl sætter stole og borde op lørdag formiddag. Niels laver plakat over priser på kaffe,
vand og øl/vin. Niels og Inge Cecilie køber drikkelse og snakker med Slagteren kl. 13 lørdag.
Helge bager 4 æbletærter lørdag, Inge Cecilie kommer med æbler lørdag morgen. Sara
Blædel holder foredrag mandag den 7. nov. Niels sætter lydanlæg op mandag
eftermiddag. Anne, Niels og Inge Cecilie sætter stole frem kl. ca. 17. Skraldespand. Niels
undersøger om vi kan få en større skraldespand, da den nuværende er for lille.
12. Næste møde. Torsdag den 15. december kl. 18. Bemærk at vi starter tidligere, da vi også
skal have julefrokost.

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus torsdag den 15. dec. 2016 kl. 18
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Ingen fraværende
1. Godkendelse af referat: Under pkt. 6 Evaluering af Børnerock koncerten stod
der, at der kun var 2 børn fra Lejre kommune. Der skulle stå, at der kun var 2
børn fra Osted. Under pkt. 9 Unges brug af kulturhuset. Udvalget holder et
nyt møde for at finde andre udveje, til hvordan vi kan få de unge til at bruge
kulturhuset. Referatet blev godkendt.
2. Økonomi: Status er 6.000 kr. Økonomien hænger lige netop sammen indtil vi
får penge ind, i det nye år.
3. Budget: Vi gennemgik budgettet for 2017. Det blev godkendt med en lille
ændring. Tallet for udgifter for øvrige arrangementer på 24.000,00 kr.
forhøjes til 30.000,00 kr. Helge, Poul og Ejvind tæller lager op og Niels laver et
skema til brug ved lageroptælling.
4. Aftale vedr. afdrag af lån: Lejre Kommune/ borgmesteren ønsker ikke at
ændre på vores aftale vedr. lån. Det forslag, som vi selv har formuleret og
synes er så godt, skrives ind i beretningen til generalforsamlingen. Hermed
dokumenteres hvad vi har forslået
5. Servicekatalog. Vores svar på servicekataloget for udlån af lokaler og
udendørsanlæg er sendt den 6. dec. og vi har fået svar tilbage på, at det er
modtaget. Nu afventer vi hvad der sker efter høringsrunden.
6. Officiel åbningstid vedr. udstillinger i kulturhuset. Niels har forslået, at der
holdes åbent i kulturhuset hver lørdag et vist antal timer, hvor medlemmer
kan melde sig til at være kustode. Niels vil gerne udarbejde et vagtskema.
Anita indkalder kunstudvalget til møde om punktet og kommer med et fælles
svar.
7. Stor affaldsbeholder. Den har vi fået.
8. Rengøring efter brug af huset. Der bliver ikke gjort ordentlig rent, efter brug af
flere af brugerne. Vi har aftalt, at Poul ved udlevering af nøgler samtidig
udlevere en kopi at ordensreglerne. Desuden sørger Niels for en ny og

brugbar fejebakke og at kosten kan stå inde i kosterummet. Det skal være
logisk for brugerne hvor de kan finde redskaberne.
9. Julefrokost: Vi besluttede at kulturhuset alligevel har råd til at betale for
julefrokost til bestyrelsen. Vi synes, at vi har fortjent det på grund af vores
frivillige arbejde i årets løb.
10.Søndagscafè. Det har været en succes, og vi fortsætter i 2017. Der må gerne
være anden underholdning på disse søndage. Ikke kun musik. Der er ros til
dem der bager kager til cafédagene (særlig til Helge)
11.Eventuelt: Niels vil gerne have datoer noteret et helt år frem vedr.
fællemiddagene. Det sørger Helge og Inge Cecilie for kommer i orden.
Generalforsamlingen for Kulturhuset i 2017 bliver, torsdag den 20. april kl. 19.
Der er stemning for stort kagebord som sidste år (trækplaster).
12.Næste bestyrelsesmøde bliver den 26. januar kl. 19 i kulturhuset.

