Osted Kulturhus ”Den Gamle Skole”
Emne:
Dato/tid:
Deltagere:
Fravær:

Bestyrelsesmøde.
08.03.2013 kl. 09.00 til kl. 12.00
Bestyrelsen og suppleanter.
Mogens Nielsen

Konstituering af bestyrelsen:
Formand:
Niels Rasmussen
Næstformand
Laura Lundager Jensen
Kasserer:
Karl Frandsen
Sekretær:
Anders Nørgaard
Medlem:
Ane-Sofie Hansen
Medlem:
Sille Avlund Nepper-Christensen
Medlem:
Helge Brøsch
Suppleanter:
1) Pia Hansen, 2)Anita Bredsdorff, 3)Else Lund,
Kirsten Christensen, Inge-Celilie Christensen
Mogens Nielsen

På valg i 2015
På valg i 2014
På valg i 2014
På valg i 2015
På valg i 2014
På valg i 2014
På valg i 2015
På valg hvert år
På valg hvert år
På valg hvert år

Brug af huset:
Den, der får nøglen, skal være medlem og er ansvarlig for inventaret.
Booking sker via hjemmesiden, hvor betaling via netbank også sker,
Ane-Sofie står for nøgleudlevering.
Karl:
Kommer med oplæg til lejebeløb af de forskellige rum.
De nærmere regler for brugen er ikke fastlagt.
Sætter gang i opretning af konto i Nordea.
Helge og Sille:
Kommer med oplæg til indkøb af inventar.
Niels:
Holder kontakt til kommunen vedr. forsikringer, underskrevne vedtægter m.v.
Der installeres ikke tyverialarm i huset.
Næste møde: 02.04.2013 kl. 09.00
Rengøringsdag: 22.04.2013 kl. 13.00

Anders Nørgaard

Osted Kulturhus bestyrelsesmøde onsdag den 4. dec. 2013 kl. 19
Tilstede var Niels, Helge, Karl, Anita, Kirsten og Inge Cecilie.
Afbud fra Laura, Sille og Ane Sofie.
Referent Inge Cecilie

1. Informationstavle:
Vi har fået et tilbud fra Torben Oppfeldt som lyder på ca. 9.565 kr. inklusiv plexi ramme som vi selv
køber. Selve plexi rammen bliver 140 cm bred og 80 cm høj. Tilbudet fra Torben Oppfeldt er ca.
2000 kr. billigere end fra Palle Bondeskov. Niels bestiller infotavlen hos Torben. Karl kontakter sin
nabo vedr. gravearbejde, når stolperne som holder tavlen skal sættes i jorden. Torben kan udføre
arbejdet indenfor de næste 3 uger
Vi har brug for et skilt hvorpå der står Osted Kulturhus, men vi venter med at bestille det, til vi ser
hvordan informationstavlen tager sig ud.

2. Rengøring:

3.

4.

5.
6.

Vi skal være opmærksomme på, at der skal være fejet og tørret borde af efter brug af huset. Det
har Kommunens rengøringshold blandt andet lagt vægt på i deres mail til formanden.
Bestyrelsen har fået byggetilladelse fra Center for byg og miljø til at udføre opgaver som
Kommunen kræver, for at huset kan blive lovliggjort. Center for ejendomsdrift har vurderet disse
udgifter til et beløb på 266.000 kr. Så mange penge har vi ikke, men bestyrelsen har lavet en
prioriteringsliste, og så må vi se hvor langt pengene rækker. Ansøgningen om et tilskud fra
kommunen på 100.000kr., har vi endnu ikke fået svar på. Foreløbig sætter vi følgende arbejder i
gang:
a. Karl indhenter tilbud fra Hockerup A/S vedr. en brandtrappe og fliser. Desuden indhenter han
tilbud fra Søren Grøn på at lave 2 handicap ramper og fundament til brandtrappen samt en
flisegang rundt om huset.
b. Køb af trappelift sættes i gang. Niels og Helge fjerner i den forbindelse en ½ meter gibs væg for
at få plads til liften. Helge indhenter tilbud på 2 branddøre plus karme som er krævet på 1st.
sal.
c. Der laves en døråbning i gavlen i rummet med køkken på 1st. sal. Dette er en nødudgang og
hertil skal brandtrappen sættes op. Helge indhenter også tilbud på en yderdør til denne
nødudgang.
d. Ud fra de tilbud vi får, tages der stilling til hvor meget af det, der er penge til.
Julemarkedet: Det blev en god dag med et jævnt besøg hele dagen, i den forbindelse efterlyste
Anita mere skiltning af arrangementet. Vi blev enige om, at sætte sandwich skilte op både ud til
Byvejen og til Alfarvejen, samt benytte bannere
Forslag om en aften med vinsmagning med Esben fra Daglig Brugsen og med en menu fra
Slagteren Kennet. Anita og Niels arbejder videre med projektet. Anita er tovholder.
Fællesspisning: Efter jul fortsætter vi med fællesspisning, dog ikke hver uge, men en gang om
måneden. De næste 4 gange bliver torsdag den 9. januar, den 12. februar, den 13. marts og den
10. april. Det er Karl, Ane Sofie, Inge Cecilie og Else Lund der har ansvar for fællesspisningen.

Møde i Osted Kulturhus med Avnstrup Asylcenter - 26.11.2013
Tilstede:
Ole Therkildsen /Avnstrup Asylcenter
Sille, Helge og Niels /Osted Kulturhus
Referent: Sille
Med henblik på at fremme integrationen ved arrangementer i lokalsamfundet, havde Osted
Kulturhus inviteret en repræsentant fra Avnstrup Asylcenter til mødet.
Der var gensidig positiv vilje og interesse.
Forslag:
Røde Kors etablerer en forening for asylcentret, der kan leje sig ind i Osted Kulturhus.
Forslag til arrangementer:
- Fester tilknyttet deres religioner (som vores jul)
- Åben kaffemikcafé for alle.
- Lokal tøjindsamlingsdag
- Foredrag
- musik
- mad
- kunst
- ”fortæl din historie”
Ole Therkildsen fortæller:
Asylcentret kan repræsentere 35 forskellige folkeslag
At ansøgerne bor på centeret fra en uge op til 15 år.
Avnstrup Asylcenter har en stor sal med stor scene, samt cafe, som Kulturhuset gerne må benytte
– så integrationen kan gå begge veje.
Opfordrer til, at vores folder indeholder et kort over Kulturhusets placering.
Der er åbent julearrangement på asylcentret d.17. Dec – alle er velkomne.
Beslutning:
Osted Kulturhus inviterer til første arrangement i 2014.
Arrangementet vil være en informationsaften, hvor vi informerer om Kulturhuset
og rammerne for brugen af huset - og hvor asylansøgere og Ostedborgere kan mødes.

Osted kulturhus bestyrelsesmøde mandag den 18. nov. 2013 kl. 19
Tilstede var Niels, Laura, Karl, Ane Sofie, Helge, Pia, Else L. og Inge Cecilie
Afbud fra Anders, Anita og Sille
Referent Inge Cecilie

1. Leje af hele huset:
a. Hele huset koster 400 kr. at leje
b. Kirkebjerg og Hestehaven koster fremover 100 kr. hver især, da de er lige store. Begge
har køkkenadgang.
2. Flere arrangementer i kulturhuset:
a. Hver gang et nyt arrangement besluttes, skal der også vælges en person der informerer
pressen. En presseansvarlig skal tilføjes på Anders` ansvarsliste der ligger på
hjemmesiden (PDF fil)
b. En person der ønsker at stå for et arrangement men ikke har en computer, kan ringe til
Niels vedr. booking m.m.
3. Marketingudvalg:
a. En informationstavle fra Palle Bondeskov koster 10.000 kr. Karl snakker med Palle om
at få nedsat prisen til ca. 6-7000 kr. F.eks. tilbyde, at vi selv udfører noget af arbejdet.
Flere foreninger vil gerne give et tilskud for til gengæld at få plads på tavlen.
b. Niels har indhentet tilbud på skiltning der henviser til kulturhuset. Da vi ikke har
økonomi til det, udsættes punktet til senere.
c. Laura forelagde en Flyer udarbejdet af Sille og Laura. Den blev godkendt. Sille
fortsætter arbejdet.
d. Sille har haft kontakt med lederen af Avnstrup vedr. evt. brug af kulturhuset. Laura,
Niels og Helge holder møde med lederen den 25/11 kl. 13-14. Sille informerer lederen.
4. Skiftende referent af bestyrelsesmøderne:
a. Forslaget blev drøftet. Bestyrelsen spurgte Inge Cecilie om hun ville være referent
fremover. Det godkendte hun. Desuden blev Karl valgt til ordstyre fremover.
5. lejre kommunes brugsaftale:
a. Vedr. kommercielle aktiviteter i kulturhuset tager vi emnet op i bestyrelsen, efter at
kommunen har udsendt deres beskrivelse af hvad der er kommercielt.
6. Rengøring:
a. Der bliver gjort rent i kulturhuset den første mandag i måneden fra kl. 11-14. Stolene skal
være stablet. Else L. har det overordnet ansvar for at stolene er stablet. Karl stabler dem
mandag den 2. december.
7. Møde med Lejre Kommune vedr. lovliggørelse af kulturhuset:
Niels, Karl og Helge har haft møde med Lejre kommune vedrørende lovliggørelse af
kulturhuset. Center for ejendomsdrift siger, at det vil koste 266.000 kr. for at huset kan
blive lovliggjort, og for vi kan gøre brug af det som kulturhus. Det drejer sig om
trappe/rampe, toilet, dørpumper, branddøre, flugtvejsdør 1. sal, flugtsvejstrappe 1.sal,
brandtæppe, byggesagsbehandling og bygherrerådgivning. Denne udgift skal huset selv
betale fordi kommunen ikke har penge til opgaven.
Bestyrelsen besluttede at søge kommunen om 100.000 kr. til projektet, fordi det er dem
der har pålagt os opgaven.

For at mindske udgifterne, vil bestyrelsen desuden udføre de arbejdsopgaver, som det er
lovligt selv at udføre. F.eks. rampen. Bestyrelsen går i gang med arbejdet så snart
kommunen giver tilladelse til det.
Kommunen vil sætte nye energivinduer i hele huset. Denne udgift betaler de selv.
8. Opkrævning af kontingent:
Kontingent opkræves den 1st. Februar i det nye år.
9. Husregler:
Husregler sættes op på bagsiden af hoveddøren, køkkendøren og på toiletdøren. Niels
udarbejder opslag.
10. evt.
Julebod den 30. november. Inge Cecilie og evt. Karl hjælper til
11. Næste bestyrelsesmøde er den 29. januar 2014 kl. 19

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato/tid: 09.10.2013 kl. 19.00-20.45
Til stede: Kirsten, Ane, Niels, Karl, Anita, Laura, Helge, Pia, Mogens, Sille, Anders.
Afbud fra: Inge-Cecilie
1 Fastlæggelse af ”køreplan” for afvikling af egne arrangementer. Vi skal alene
fastlægge processen. Se fremsendte oplæg. Der er rigtig mange arrangementer i
kommunen, så vi skal have styr på vores i god tid.

Ansv.

Termin

Anders

Løbende

Oplægget blev diskuteret, og vedtaget at det skal udbygges efter behov.
Almindelig enighed om fordelen med en tovholder+ hjælpere
2 Udestående punkter fra sidste møde.
Reklameplastposer er leveret. Prøve forevist.
Trappelift er sat i bero p.g.a. manglende byggetilladelse fra kommunen.
3 Julestue
Ane sætter i gang og indskriver fornøden hjælp

Ane

4 Møde med Lejre kommune
Niels gennemgik de efterhånden mange udestående punkter der er med kommunen. Et
fyldestgørende referat er lagt på intranettet

Niels

Der indkøbes 1 stk. bøjle + 1 stk. gelænder

Sille?

5 Henvendelse fra ”The jug of punch” En duo som spiller dansk og irsk folkemusik. Spiller
for døren. 80 kr. pr. hoved
Ane sætter i gang og indskriver fornøden hjælp

Ane

6 Problemer med centralvarmeanlægget
Niels fortalte om de mange besøg af en smed, der endelig fik fyret til at virke.

Niels

7 Max. antal viste aktiviteter på hjemmesiden
Et luksusproblem består i, at alle de kommende arrangementer ikke kan vises på
hjemmesiden. Max. 30 stk. mulig. Da det dog rækker til 1½ måned er det passende. Dog
behøver lukkede arrangementer ikke stå på listen. Men de skal stå i bookingkalenderen.

Niels

8 Kontakt til Avnstrup Asylcenter. Eventuelle arrangementer/Aktiviteter.
Det lyder fra sædvanligvis pålidelig kilde, at beboere på centret gerne vil optræde.
Der tages kontakt til centret om nærmere aftaler

Sille

07.12.13

Snarest

Ej fastlagt

Snarest

9 Anskaffelse af sangbøger
Der indkøbes 25 stk. ”De danske højskolesangbog”

Niels?

10 Evt.
Arrangementsoversigt:
11.10.13 Poul Holst synger

Niels Helge-

Snarest

Anders

31.10.13 Strange/Hansen fællessang
15.11.13 Ølsmagning v. Torsten Dam Jensen

Niels Karl

Anders
Laura Niels Karl
Helge

30.11.13 Julestue

Ane

?

31.01.14 The Jug of Punch

Ane

?

11 Næste møde

18.11.2013 kl. 19.00

Emne: Randis køkken
Dato/tid: 18.09.2013
Til stede: Randi, Ane (delvis), Niels, Anders

Ansv.

Termin

Mødet startede til aftalt tid. kl. 16.00
1

Køkkenfaciliteter blev gennemgået, og Randi nævnte følgende ønsker:
1 stk. 28 cm stegepande, 1 stk. 10l + 1 stk. 14l suppegryde
De indkøbes efter behov

2

Sille

v. behov

Randi lejer køkkenet i stueplan + Lavringe torsdage kl. 14.00 til kl. 21.00
f.o.m 10.10.13 t.o.m. 12.12.13 som forsøgsperiode. Lejen andrager kr. 125,- pr uge
Rummene bookes.
Lejen betales, efter Randis ønske, uge for uge.
I tilfælde af svigtene deltagertal tilbydes Randi en dekort i lejen

Niels
Straks
Randi
Karl/Niels

3

Det blev understreget, at bestyrelsen alene stiller lokalerne og inventar til rådighed,
Anders
og er ikke ansvarlig for afvikling. Der henvises i øvrigt til nøgle-overdragelsesdokumentet. Bestyrelsen vil meget gerne være behjælpelig med råd og vejledning, hvis
det ønskes.

ad hoc

4

Til Randis hjælp fremstilles en tilmeldingsblanket

Niels

Straks

5

Ane har, som privatperson, tilbudt sin hjælp til afviklingen.

Ane

ad hoc

6

Randi foranlediger selv annoncering

Randi

7

Det ville være ønskeligt om Randi kunne overtale ”kursisterne” til at melde sig ind i
Osted kulturhus, for at kunne deltage i andre arrangementer til medlemspris.

Randi

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato/tid: 04.09.2013 kl. 19.00 – 21.30
Til stede: Niels, Karl, Laura, Helge, Sille, Ane-Sofie, Else, Anita, Kirsten, Inge Cecilie,
Mogens og Anders
Afbud fra: Pia

Ansv.

Termin

Niels

Løbende

1 Ideoplæg fra Randi Bondeskov
Randis ide omhandlede en ugentlig madaften, hvor alle kunne tilmelde sig og
og spise en hovedret+ biret. Forslaget blev diskuteret, og under
forudsætning af godkendelse fra kommunen vil hun få vores OK
2 Status fra Ina Frederiksen, Lejre kommune:
Etablering af handicaprampe
Godkendelse af tegninger til nye toiletter
Reparation af frostskade på nordøstlige hushjørne
Udskiftning af punkterede termoruder
Ombytning af til- og afgangsventil på radiator i eksisterende badeværelse
Nye hovedøre mod Bygaden
Der er ikke meget nyt p.g.a. ferie. Der følges op, og muligheden for at få en
trappelift i stedet for de 2 udvendige døre undersøges.

Mogens
Snarest
og Niels

3 Søgning af fonde til finansiering af trappelift til 1.ste sal
Lions har fået en forespørgsel. Svar afventes

Niels

4 Færdiggørelse af køkken på 1.ste sal
Forsamlingen blev orienteret og projektet blev ”beundret” Projektet
færdiggøres.

Niels og Uge 37Anders 2013

5 Reklameplastposer
Der er bestilt nogle reklameposer til udlevering fra kommunens biblioteker.
Forsamlingen blev orienteret. 20 poser modtages snarest
6 Skiltning på indvendige døre
En model af skilte til alle rum blev forevist. Skiltene er bestilt hos en
skiltemager i Hvalsø. Efter levering monteres de.

?

Niels

Niels og
Snart
Anders

7 Trådløst højtaleranlæg
Bestående af en basestation med højtaler(e) og 2 mikrofoner. Prisen på
anlægget i denne udførelse og merpris for extra højtalere afdækkes. Hvis
det er OK, købes det med henblik for udlejning for f.eks. kr. 200,- pr. gang
8 Indkøb af serveringsfade

Niels og
Snart
Anders

Efter starten på Mad for Mænd fremkom følgende ønsker til køkken-grejet.
10 serveringsfade af stål. En 24 cm vokpande, en 24 cm stegepande. Der blev
Sille
også spurgt efter bordskånere, men de var allerede købt. Undskyld Sille. Det
blev endvidere besluttet at købe yderligere 6 borde 80-160 cm.
9 Musik med Duo Chanson
Ane-Sofie fortalte om duoen. Aftenen sættes i gang. Der vil bliver serveret
Anechips m.v. og drikkelse skal købes. Ane er tovholder og indkalder fornøden
Sofie
hjælp. Bestyrelsen og supplenater bedes gøre sig synlige.
10 Indretning af værksted i et af skurerne med mulighed for udlejning
11 Indkøb af cykelreparationsstander, kr. 549,Hvis interesse for at kunne lappe sin egen cykel, justere gear eller andet
opstår, til denne mulighed.

Snarest

31.01.14

Niels og Ved
Anders lejlighed

14 Flytning af køkkenelementer for at skaffe plads til det sidste modul ved siden af
opvaskemaskinen

Forsamlingen blev orienteret og projektet blev beundret.

15

Niels og
Er gjort
Anders

Kan vi gøre mere for at hjælpe evt. igangsættere? Evt. ”Spalteplads” på hjemmesiden
Alle de 4 kvikke hoveder lægges i blød

MtG

Løbende

16 Status på udestående punkter fra sidste referat.

Fra sidste referart blev følgende punkter overført.
Reklamesøjle til at stå ved Alfarvejen 13. En god ide til udformningen søges
Reklamesøjlen vil blive passet
Muligheden for reklame i Hvalsø Bio undersøges
Artikler/ annoncer i Lejre Avis
Adgang til andre Lejre-foreningers medlemsliste
Ragnhild spørges
Egne arrangementer:
Flemming Kassehier Musik og kunst 2013
Madaften med slagter Kenneth . Lokaler bookes. Ane Sofie hjælper
Ølmenu ved Torsten Dam Jensen til Kenneth´s mad
Ølsmagning med Hornbeer
Ost/vin med Karl Simonsen. Der er en ny, ikke afklaret situation hos Karl
Simonsen. Projektet udskydes

Alle
Helge
Anders
Anders
Anders
Karl
Sillle
Laura
Laura
Niels
Inge C

17 Evt.

Laura berettede om deltagelse sammen med Karl i et møde i kommunalt regi,
der omhandlede ”Bevægelse”. For os lægger det op til et samarbejde blandt
Laura
alle kulturhusene i kommunen, og mange andre ting. Lejreportalen kunne have
vores interesse. Flere nyheder følger

18 Det sidste punkt
Blandt de sidste 8 tilstedeværende, blev næste møde aftalt til: 09.10.2013 kl. 19.00

Anders

I gang

Aflyst
15.11.13
15.11.13
2013/14
?

Osted Kulturhus ”Den Gamle Skole”
Emne: Bestyrelsesmøde
Dato/tid: 06.06.2013 kl. 09.00- 11.00
Afbud fra: Niels, Ane, Mogens, Sille, Pia og Anita
Referat
1)
Manglende indbetaling fra de personer, der ”meldte sig ind” ved den
stiftende generalforsamling. En rykker/venlig påmindelse?
Vedtaget at udsende en venlig rykker.

2)
Differentieret adgangsbetaling for medlemmer/ikke medlemmer
ved offentlige arrangementer.
Vedtaget. Dog må de 2 priser afhænge af arten af arrangementet

3)
Kunstudstillingen 6-8/9-2013.

Lejre kunstforening har endnu ikke betalt. Der rykkes
Kunstudvalget holder styr på afviklingen

Hvem

Hvornår

Karl

Snarest

Tovholderen

Altid

Karl
Kunstudvalget

4)
Status for kunstudvalget. Pris for booking af vægplads.
Kunstudvalget har foreslået kr. 500,- for leje pr. måned
Yderligere kr. 100,- hvis køkkenet også skal lejes
Der formuleres en artikel til hjemmesiden om brugerbetaling for
kommende udstillere.

Kunstudvalget
Kunstudvalget

5)
Status for vores økonomiske situation.

På vores egen konto står der ca. kr. 3000,Niels oplyser, at på kontoen i kommunen er der hævet kr. 158.518,-

6)
Status for marketingudvalget.

Da vi erkender, at vi selv må løbe butikken i gang
er der aftalt følgende tiltag.
Reklamesøjle til at stå ved Alfarvejen 13. En god ide til udformningen søges
Reklamesøjlen vil blive passet
Muligheden for reklame i Hvalsø Bio undersøges
Artikler/ annoncer i Lejre Avis
Adgang til andre Lejre-foreningers medlemsliste
Ragnhild spørges
Egne arrangementer:
Flemming Kassehier Musik og kunst
2013
Madaften med øl fra og med slagter Kenneth 2013
Ølsmagning med Torsten Dam Jensen 2013/14
Ølsmagning med Hornbeer 2013/14
Ost/vin med Karl Simonsen 2013/14

Alle
Helge
Anders
Anders
Anders
Karl
Sille
Laura
Laura
Niels
Inge Cecilie

i gang

efteråret
efteråret

7)
Side 2 til sedlen ved udlevering af nøgle.

Udkastet blev, med få tilføjelser, vedtaget og sendes til Niels
til sammenfletning med side 1

Anders

er sket

8)
Follow up på Logokonkurrencen.
Til ad hoc opgaver skal det fastholdes, hvem der laver hvad og hvornår.
Synspunkter blev udvekslet, og vi blev hurtigt enige om, hvordan
vi skal gøre det fremover.
Vi indfører Mottoet: Hvad, Hvem, Hvornår.
Hvad: Hvilken aktivitet/handling er der på tale
Hvem: Hvem har ansvaret for at det sker.
Hvornår: Termin for de nødvendige handlinger

9)
Evt.

Alle

Nye døre vinduer og karme til huset. Kommunen påmindes
En Pernille søgte om at låne huset til en 10.klasses afgangsfest med overnatning.
Ansøgningen blev afvist, da det handlede om en privat fest, samt at
overnatning ikke er tilladt.
Den kommunale rengøring er ikke sat i drift endnu.
Starttermin afstemmes med kommunen
Mad for mænd 1.ste tirsdag i hver måned med start i september 2013
Der startes et madhold op for både kvinder og mænd
2.den torsdag i hver måned med start i september 2013

Helge/Niels

Karl inviterer til havearbejde ved kulturhuset kl.09.00
Der kommer en særskilt invitation.
Der forsøges at lave en aftale med kommunen om at de slår græs
i den store baghave.

Karl
Karl
Niels/Karl

Næste møde: Onsdag d. 04/09 kl. 19.00
Man takker for et godt og konstruktivt møde, og ønsker alle en rigtig god sommer.
Anders

Niels
Anders
Karl og
Inge Celilie

altid

er opslået
snarest
20/6
snarest
snarest

Osted Kulturhus ”Den Gamle Skole”
Emne: Referat fra bestyrelsesmøde.
Dato/tid: 29.04.2013 kl. 19.30 – 22.00
Deltagere: Bestyrelsen + suppleanter
Fraværende: Sille
1) Follow-up på åbningsfesten.
Arrangementet var en succes med ca. 150 deltagere. P.g.a. det store fremmøde var det svært at holde
en tidsplan. Ved fremtidige lignende arrangementer, bør der udarbejdes en lidt strammere tidsplan,
som bekendtgøres til alle.

2) Endelig godkendelse af vedtægter (Den sag der ligger hos kommunen)
Vedtægterne er nu godkendt af kommunen og underskrevet af bestyrelsen.
Der er skrevet en foreløbig brugeraftale af kommunen. I den står der, at kommunen sørger for
”hovedrengøring” en gang pr. måned. Niels har nogle ændringsforslag. En endelig brugeraftale kommer
senere. Der skal udarbejdes en plan til brugerne om adfærden i huset. Anders kommer med et oplæg

3) Brandtilsyn, forsikringer.
Niels og Helge tager kontakt til en forsikringsagent m.h.t. forsikringer, da brugeraftalen lægger op til
at kulturhuset selv skal sørge for disse.

4) Markedsføring af kulturhuset.
Huset kan så langsomt tages i brug. Det skal offentliggøres. Der er nedsat en arbejdsgruppe best. af
Laura, Sille, Niels og Anders.
Niels undersøger, om kommunen har en adresseliste over kommunens øvrige foreninger til brug for
markedsføringen.

5) Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne.
Det blev fastlagt, at suppleanter bliver inviteret til bestyrelsesmøderne, men det er frivilligt at møde.
Suppleanter kan sagtens indgå i arbejdsgrupper.

6) Brev fra Lejre kunstforening om leje af Osted kulturhus.
Det blev besluttet, at Osted kulturhus undtagelsesvis står standby i en plan B, i tilfælge af, at Domus
Felix er under reparation i august måned.

7) Aftale om forplejning til bestyrelsesmøder.
Det er besluttet at medbringelse af forplejning går efter tur, samt at huset betaler.
Ved næste møde d. 06.06.2013 kl. 09.00 medbringer Else

8) Evt.
Kunstgruppen, best. af Else, Anita og Ane udarbejder et eller flere forslag vedr. lejeafgift for vægge
Mogens tager kontakt til kommunen vedr. hoveddøre.
Kommende medlemmer til huset, uden PC, kan ringe eller skrive til Niels og blive meldt ind.
Der afsættes penge af til indkøb af en projektor ultimo 2013.
Til tilbud fra Mogens Petersen om et foredrag d. 30.10.2013 vedr. kommunevalget 2013 takker Niels
ja.
Anders

Osted Kulturhus ”Den Gamle Skole”
Emne:
Dato/tid:
Deltagere:
Fravær:

Bestyrelsesmøde.
02.04.2013 kl. 09.00 til kl. 12.00
Bestyrelsen og suppleanter.
Mogens, Sille, Kirsten og Anita

0)
Skal vi ikke, ganske kort, præsentere os for hinanden?
Gjort
1)
Orientering efter at Karl, Laura og Niels har være til møde hos Lejre Kommune,
Ina Frederiksen, d. 19.03.13 vedr. forsikringer, underskrevne vedtægter m.v.
Niels gav en fortælling om den kommunale forretningsgang.
Konklusion: Opgaverne ligger stadig i kommunens hænder.
2)
Gennemgang af hjemmeside / bookingsystem med afklaring af enkelte
problematikker/spørgsmål.
Hjemmesiden er egentlig klar til ibrugtagning
F.eks. Hvis man har booket et lokale og har betalt, men senere sletter sin booking.
Der bliver ikke tale om tilbagebetaling.
3)
Vedtagelse af lånetakster af gulvareal:
Køkken: 31 m², max XX personer, låneafgift kr. 75
Lauringe: 29 m², max XX personer, låneafgift kr. 75
Osager: 6 m², max XX personer, låneafgift kr. 25
Osmosen: 11 m², max XX personer, låneafgift kr. 50
Kastholm: 17 m², max XX personer, låneafgift kr. 50
Bondeskov: 19 m², max XX personer, låneafgift kr. 50
Hestehaven: 1. sal: 45 m², max XX personer, låneafgift kr. 75
Kirkebjerg og køkken: 1. sal: 45 m², max XX personer, låneafgift kr. 100

Vedtaget

Leje af vægge til kunst.
Blev ikke endelig vedtaget (jeg hørte ikke beslutningen)
Der er nedsat et kunstudvalg bestående af: Else, Anita og Ane
Skinner forsøges skaffet og opsat inden åbningen.

4)
Konto i Nordea.
Er oprettet. Diverse fuldmagter underskrevet. Konto nr. 2282 4385601854
kan bruges selv om vedtægterne ikke er endelig godkendt af kommunen.
5)
Indkøb af inventar.
Indkøbsliste gennemgået, enkelte ting ændret. Indkøb påbegyndes.
Kaffemaskiner m.v. søges fremskaffet inden åbningsdagen
6)
Rygepolitik
Kulturhuset er som alle offentlige huse røgfri.
7)
Åbningsdagen 23.04.2013 kl. 18,30. Hvad skal der ske?
Mødetid kl. 18.00
Tolstrup-koret synger, Laura holder tale. Karl, Inge Cecilie og Ane bager
Dertil serveres kaffe og sodavand
8)
Eventuelt
Niels foreslår en intranetside, hvor alle relevante skrivelser lægges.
Vedtaget.
Næste møde: d. 29.04.2013 kl. 19.00
Husk rengøringsdag: 22.04.2013 kl. 13.00
Anders Nørgaard

