
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 9. januar 2019 kl. 19  

Ordstyrer: Christian 
Referent: Inge Cecilie  
Fraværende: Nils Jørgen, Katrine og Anders  
 

1. Referat fra sidste møde. Godkendt.  
2. Regnskab 2018 og budget 2019. Regnskabet blev godkendt. I budgettet for 2019 rykkede vi 

10.000 kr. fra inventar til øvrige arrangementer. Ellers blev det også godkendt.  
3. Indkøb af Kolon højskab til køkkenet. Niels køber højskab til ca. 4.000 kr. og det sættes op 

i forlængelse af de andre højskabe i køkkenet. Altså skal køleskabet ikke flyttes. Helge og 
Niels står for opsætningen  

4. Lejre Kommune har opsagt vores brugeraftale med 1 års varsel m.h.p. harmonisering. 
Bestyrelsen vil afvente kommunens videre tiltag, før vi giver vores mening til kende. 

5. Folkeoplysningsudvalget. Niels var ikke repræsentant for, men derimod udpeget af 
kulturhuset til at sidde i Folkeoplysningsudvalget. I dag er Jørgen Olsen udpeget af 
kulturhuset til at sidde i udvalget.  

6. Udkast til brugeraftale for legeplads. Bestyrelsen drøftede i længere tid udkastet til 
brugeraftale til legeplads. Til sidst foretog vi en afstemning om der skulle fortsættes med 
etablering af legeplads. Kun bestyrelsesmedlemmerne måtte stemme. For stemte 
Christian, Mogens, Niels og Poul. Helge og Inge Cecilie undlod at stemme. Altså var der 
flertal for at fortsætte. De 100.000 kr. som Lejre Kommune allerede har givet tilsagn om, 
bruges til køb at hegn rundt om legepladsen samt til legeredskaber. Samme 100.000 kr. 
indgår ikke i Kulturhusets regnskab/budget. Det er fra Lejre Kommune direkte til etablering 
af legeplads.  
a. I forbindelse med ovenstående punkt foreslog Christian en vedtægtsændring af 

foreningens formål, da legeplads samt andre af kulturhusets aktiviteter ikke 
umiddelbart er indeholdt i de nuværende vedtægter. (”Foreningens formål er at skabe 
et kulturhus i Den Gamle Skole i Osted. Derved åbnes der mulighed for at stille lokaler til 
rådighed for kulturelle aktiviteter.”) Et udvalg blev nedsat bestående af Christian, Niels 
og Signe. Christian laver et udkast. Udkastet bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde 
med henblik på godkendelse, og herefter vil det bliver fremlagt på generalforsamlingen 
til godkendelse.   

b. Niels vil i sin formandsrapport fortælle om planerne med etablering af legeplads.  
7. Opgaveliste fra Niels. Niels forslog selv, at han beholdt Booking, regnskabssystem, 

hjemmeside og plakat/opslag og billetter. Vedr. arrangementer spørger Signe, Katrine om 
hun vil overtage opgaven. Knirke/arrangementsudvalg giver ideer til Niels vedr. 
informationsbrev.  Poul vil tjekke postkasse og sætte opslag op. Inge Cecilie foretager 
indkøb af drikkevarer til lager og fjerner tomme flasker fra depotet.  



8. Fældning af stort træ. Hans Larsen står for fældning af træ. En nordmannsgran plantes i 
stedet for ude ved vejen.  

9. Sommerjazz. Niels undersøger om vi selv må lave mad til 200 mennesker, offentligt 
arrangement. Næste gang tager vi beslutning om hvem der skal lave maden.  

10. Referat fra aktivitetsudvalget. Der blev talt om hvilke rammer udvalget havde at arbejde 
under. Nu er der sat penge af til arrangementer i 2019 i tilfælde af underskud.  

11. Referat fra områdeudvalg. Ejvind fortalte om at søge fonde til legeplads og hvilke 
legepladsfirmaer der kan være på tale i forbindelse med etablering af legeplads. Vedr. 
renovering af gavlen på kulturhuset fortalte Mogens, at vi gerne må låne stillads af 
Nyegaard. Lejre kommune betaler for malingen. Det bliver et forårsprojekt.  

12. Eventuelt.  
a. Da Christian vil være forhindret i at deltage i de fleste bestyrelsesmøder, har vi ændret 

de fremtidige bestyrelsesmøder til den 3. onsdag i hver måned. Bestyrelsesmøder i 
2019 vil fremover være den 20/2 -  20/3 – 17/4 – 15/5 – 19/6 – 21/8 – 18/9 – 16/10 
og 20/11. Juli og december er mødefri.  

b. Kulturhusets generalforsamling bliver den 10. april kl. 19.   
13. Næste møde er den 20. februar 2019 kl. 19   

 
 
 
 



 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 20. februar 2019 kl. 19 

Ordstyrer: Christian 
Referent: Inge Cecilie 
Fraværende: Helge, Ejvind og Knirke 
 

1. Referat af sidste møde. Godkendt.  
2. Regnskab: Vi har dags dato 56.309 på kontoen. Regnskabet for 2018 er endnu ikke 

revideret. Det nylig indkøbte højskab til køkkenet er ikke betalt endnu.  
3. Må vi lave mad til 200 personer i Osted Kulturhus ved sommerkoncerten. Niels har bedt 

Jakob Bondesen undersøge spørgsmålet. Der skulle ikke være nogen hindring i at maden 
bliver lavet i Osted Kulturhus. Vi vedtog at Niels skulle sende os en kopi af mail til 
Fødevarestyrelsen og svar fra Fødevarestyrelsen. Vi havde desuden en snak om dette var 
et lukket eller åbent arrangement. Det fik vi ingen afklaring på, da der var delte meninger.  

4. Opfølgning af aftalte opgaver. Højskabet er købt og leveret. Niels og Poul sætter det op 
samt sætter plade op i loftet. Træet i forhaven er fældet.  

5. Brev fra medlem. Vi har fået en klage over orden i lokalet Kastholm. Der står legetøj og 
bøger, så det ikke er indbydende til udlejning.  Vi vedtog, at legetøj skal ind i skabet i 
lokalet Lauringe. Og der skal kun være bøger der kan stå i bogreolen. Husk at alle 
vindueskarme skal være ryddet, ellers bliver der ikke gjort rent. Radiatorer skal stå på 3 
(middelvarme) og så skal der fejes efter brug af et lokale. Ordensreglerne sendes til 
Christian som vil skrive dem ned.  

6. Arbejdsdag: Det bliver lørdag den 6. april hvor vi starter med morgenkaffe kl. 9. Der er ting 
der skal laves indendørs og udendørs. Niels inviterer Kulturhusets venner til arbejdsdagen. 
Vedrørende maling og renovering af vores gavl, skal vi lidt længere hen på foråret før det 
arbejde kan gå i gang.  

7. Samarbejde med Osted Hallen. Vi vil gerne samarbejde med andre foreninger, men vi vil 
ikke overtage arrangementet. F.eks. Fastelavn i Osted Hallen.  

8. Arrangementsudvalg. Vedrørende vedlagte mail fra Katrine. Udvalget drøfter og prioriterer 
selv foredrag/arrangementer inden for den økonomiske ramme der er sat af. Vedrørende 
fællesmiddag. Der har været situationer hvor folk har tilmeldt sig middagen og blot blevet 
væk uden at melde fra. Det holder vi øje med. Det koster penge at købe ind til flere end der 
kommer, og det er surt at arbejde for en sag som ikke bliver respekteret.  

9. Punkterne 9 og 10 områdeudvalg og Brugsaftale vedr. legeplads på matrikel 6ii Osted By, 
slog vi sammen på mødet. De steder hvor der i udkastet til brugsaftalen står Bestyrelsen, 
ændres til Osted Kulturhus. Ligeledes ændres aftale om opsigelse med ” Aftalen kan 
opsiges med 6 (bestyrelsen ville foretrække 1 års opsigelse)måneders varsel dog tidligst 5 
år efter denne aftale er indgået”. På nuværende tidspunkt har Osted Kulturhus fået 
100.000 kr. fra Lejre Kommune og de 35.000 kr. plus moms går til hegn rundt om 



legepladsen og de 45.000 kr. plus moms går til legeredskaber som bliver købt i samarbejde 
med Lejre Kommune.  

10.  Er drøftet i ovenstående punkt.  
11.   Udkast til vedtægtsændringer af foreningens formål. Christian udarbejdede et udkast til 

bestyrelsesmødet. Bestyrelsen gennemgik forslaget og vi kom frem til følgende ændringer 
af de nuværende vedtægter.  
a. § 1. Foreningens navn er Osted Kulturhus (Den gamle skole slettes) 
b. § 2. Foreningens formål er a. At drive og udvikle Osted Kulturhus og 

udenomsaktiviteter samt skabe og udvikle kulturaktiviteter. b. At drive og udvikle 
udendørs arealerne omkring Osted Kulturhus.  

c. § 9 er et ny punkt og lyder: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen fastsætter 
udvalgets kommissorium. Ovenstående ændringer forelægges generalforsamlingen i 
april med henblik på vedtagelse.  

12.  Generalforsamlingen den 10. april kl. 19.  På dagsorden er fremlæggelse af forslag til nye 
vedtægter. Niels og Inge Cecilie laver formandsberetning. Der var forslag om at 1 person 
fra de 2 udvalg fremlægger udvalgets aktiviteter på generalforsamling. F.eks. 
Områdeudvalget ved Ejvind og arrangementsudvalget ved Katrine.  Følgende er på valg: 
Niels (ønsker genvalg), Mogens (ønsker genvalg), Christian(ønsker genvalg) Helge (ønsker 
ikke genvalg). Inge Cecilie er ikke på valg men ønsker at træde ud af bestyrelsen. Forslag til 
nye emner til bestyrelsen. Jakob Bondesen, Petter Wibroe eller Sabina Wibroe. 
Suppleanter: Ane Sofie ønsker genvalg, Signe ønsker genvalg, Katrine ønsker genvalg, 
Ejvind ønsker genvalg. Anders ønsker ikke genvalg. Det store kagebord serveres til 
generalforsamlingen. Bagere er: Signe, Ane Sofie, Inge Cecilie og Niels. Vi venter at flere vil 
melde sig med en kage.  

13. Eventuelt: Niels er bortrejst fra den 22. marts til den 5. april. Ane Sofie tog spørgsmålet om 
kostoder ved åbent hus om lørdagen under udstillinger. Der er næsten ingen der kommer 
til udstillingerne. Spørgsmålet om vi skal lukke for åbent hus, sættes på til næste 
dagsorden.  

14.  Næste møde er den 2. marts kl. 19 i Kulturhuset.  
 

 
 



 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 20. marts kl. 19 

Ordstyre: Christian 
Referent: Inge Cecilie 
Fraværende: Nils Jørgen, Katrine, Signe, Knirke 
 

1. Referat af sidste møde. Godkendt 
2. Regnskab. Regnskabet for 2018 er revideret. Vores beholdning er på 60.078 kr. 10 

medlemmer mangler at betale samt 3 sponsorer. Der er sendt rykker ud.  
3. Mad til sommerkoncerten. Det blev besluttet at mad til så store arrangementer som til 

sommerjazz altid skal laves af professionelle ude fra. Vi ønsker ikke selv at stå for så store 
opgaver.  Mad til fællesmiddage må vi godt selv stå for ifølge fødevarerstyrelsen.  

4. Generalforsamlingen den 10. april kl. 19. 
a. Inge Cecilie spørger Signe og Katrine om de vil spørge Jakob Bondesen, Petter eller 

Sabina Wibroe med henblik på opstilling til en bestyrelsespost. Ligeledes spørger Inge 
Cecilie Knirke om hun ønsker at fortsætte som suppleant eller ønsker helt at trække sig 
i en periode.  

b. Ændringer i vedtægterne. Vi ønsker en ændring der lyder således: Foreningens formål 
er. A. at drive og udvikle Osted Kulturhus og udendørsarealer som byens 
samlingssted for kulturelle aktiviteter. B. at stimulere og fremme kulturelle 
arrangementer. C. at stille lokaler til rådighed for foreninger, interessegrupper og 
paraplyorganisationer.  

c. Bestyrelsesmedlemmer møder alle kl. 17:30 for at forberede til generalforsamlingen. 
Kagebagerne er Signe, Ane Sofie, Niels og Inge Cecilie. Hans Olsen vil gerne være 
dirigent på mødet.  

5. Indkomne forslag: Der er et forslag til generalforsamlingen om mulighed for både 
hustandsmedlemsskab og personligt medlemskab. Bestyrelsen ser positivt på det, men 
ønsker at et hustandsmedlemsskab skal være på 200 kr. og et personligt medlemskab koste 
100 kr. På den måde betyder det ikke noget indtægtsmæssigt. Vi har ikke råd til at give 
rabat.  

6. Arrangementsudvalget. Udvalget har inviteret Lola Jensen, en kendt familierådgiver til at 
holde foredrag i Kulturhuset den 7. maj. Kl 19-21. Hun koster 13.000 kr. plus transport. 
Prisen pr. deltager er sat til 125 kr. Dette er en prøve, for at se om en kendt person vil være 
et trækplaster for Kulturhuset. Huset er godkendt til at kunne rumme 90 personer i salen.  

7. Områdeudvalget. Brugeraftalen med Lejre kommune vedrørende den kommende 
legeplads på hjørnet af Alfarvej og Fugletoften er godkendt. Dog er der indføjet, at vi skal 
tegne en forsikring hvis der skulle ske en ulykke på legepladsen. Forsikringen er tegnet i 
Codan for 1300 kr. pr. år som betales af Kulturhuset. Opsigelsen af kontrakten med 
kommunen er på 11 måneder, men med 10 måneders varsel.  Niels har sendt ansøgning 



om byggetilladelse til Lejre Kommune og så snart den er godkendt, kan der sættes hegn 
(Podahegn) rundt om pladsen og legeredskaber fra” Lekolar” kan leveres til opsætning. Vi 
har fået 100.000 kr. af Lejre kommune til brug af hegn og legeredskaber. Vi håber på at 
kunne indvie legepladsen her i foråret med en festdag hvor Borgmesteren holder festtalen 
og deltagerne får pølser m.m. Niels har sendt et brev til kommunen vedr. trappen ned til 
kælderen. Den skal rettes op, så vi ikke falder på vej ned ad trappen. 

8. Åbent hus. Vedrørende udstillinger, må udstillere selv stå for åbent hus om lørdagen 
mellem kl. 11-13. Kan de ikke det, bliver der ikke åbent hus.  

9. Arbejdsdag. Vi har flyttet arbejdsdagen i april til lørdag den 25. maj kl. 9 til morgenkaffe 
med brød. Her skal både arbejdes i haven og inde i huset med rengøring og oprydning. Vi 
fordeler opgaverne imellem os under morgenkaffen.  

10. Eventuelt. Katrine vil gerne skrive input vedr. arrangementsudvalget til Niels, når han skal 
skrive formandsberetning. Ejvind overlader referat fra områdeudvalget til Niels. Niels og 
Inge Cecilie hjælpes ad med formandsberetningen.  

11. Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 17. april kl. 19 
 
Der er allerede svar fra Jakob. Han ønsker ikke at stille op til posten som bestyrelsesmedlem. 
Desuden ønsker Knirke ikke at stille op som suppleant. Måske på et senere tidspunkt.  

 

 

 
 

 



Referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2019

Tilstede: Niels, Poul, Mogens, Christian, Nils-Jørgen, Ejvind, Camilla
 Ane Sofie, Signe
Fravær: Lone, Mai Brith, Katrine

Pkt. 1: Christian blev valgt som fast ordstyrer ved bestyrelsesmøder. Hvis Christian 
ikke er tilstede, vælges blot en anden.

 Niels påtog sig opgaven som referent denne ene gang.

Pkt. 2: Referatet fra sidste møde blev gennemgået, og der var ingen kommentarer.
 Derudover blev det besluttet, at forslaget fra generalforsamlingen omkring
 husstandsmedlemsskab, kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 3: Poul fortalte at der står ca. 61.000 kr. på kontoen og at der stadig er enkelte
 der ikke har betalt kontingent, bl.a. 3 sponsorer. Disse er blevet rykket og vi
 afventer betaling.

Pkt. 4: Hegnet omkring legepladsen forventes færdigt tirsdag efter påske. Vi har
 konstateret og påtalt overfor Poda, at højden skal justeres, så det ser optisk
 godt ud. Og vi har ligeledes konstateret, at der er nogle lægter på hegnet, der 

er beskadiget, da der har været klatret/hoppet på det. Niels taler med Poda, om 
hvorvidt der kan gøres noget for at sikre det bedre.

 Lekolar har lovet at opsætte legeredskaberne den 29. april.
 Det blev ikke aftalt., hvem der skulle sørge for sand til sandkassen.
 Åbningen af legepladsen er fastlagt til lørdag den 11. maj kl. 13-15.
 Signe sørger for at der bliver uddelt gratis pølser i tidsrummet. Hun har flere 

løsninger i spil. Signe har ligeledes kontaktet borgmesterkontoret, med henblik 
på at få borgmesteren til at “klippe snoren over”. Lykkes det ikke vil Signe prøve 
at få andre fra kommunalbestyrelsen til det.

 Niels har arrangeret et 7 mands orkester til at underholde i de to timer, til en  
pris på 5.000 kr. alt inkl.

 Mogens har lavet en test på maling af gavlen. Han har konstateret at der er en 
del alger mm, som skal fjernes/rengøres inden der kan males. Det kan evt. gøres 
med højtryksrensning eller en let sandblæsning. Mogens finder ud af, om det er 
noget vi selv kan gøre, eller om vi skal spørge kommunen, som i forvejen leverer 
materialer til arbejdet.

 Niels fortalte, at vi har fået et bænksæt foræret af “Flintebjerg”. Det er  menin-
gen at det skal opsættes på legepladsområdet.

 Niels har forhørt sig, via mail, hos kommunen, om vi må opsætte 2 flagstænger 
på ca. 6 meter på hjørnet Fugletoften/Alfarvejen (indenfor hegnet).

 Foredraget med Lola Jensen er desværre blevet lidt problematisk, idet hun af-
tenen før, holder præcis det samme foredrag på Ro’s torv i Roskilde.

 Katrine har dog talt med Athena, som er det bureau som står for Lola Jensen. 



De har tilbudt os at vi kunne aflyse uden gebyr, men de ser det iøvrigt ikke som 
noget problem, da hun tit har holdt foredrag med lille afstand, og at der alligevel  
har været fulde huse. Vi har diskuteret problemet i udvalget, og er kommet frem 
til, at vi synes vi skal køre på, og gøre en ekstraordinær indsats på Facebook og 
andre kanaler. Der er dags dato solgt 32 billetter á 125 kr. Katrine og Signe har 
bl.a. lavet en påskekonkurrence på Facebook, hvor man kan vinde et påskeæg 
og 2 billetter til Lola Jensens foredrag. På den måde bliver kendskabet til Osted 
Kulturhus bredt mere ud. Det har da også resulteret i, at antallet af følgere er 
steget fra ca. 240 til meget tæt på 300.

 Udvalget arbejder videre med andre aktiviteter, bl.a. holder de handlende et 
pinsearrangement, hvor Osted Kulturhus deltager med salg af kaffe og kager. 
Der arbejdes også sammen med Idrætsklubben om noget fælles tiltag som skal 
øge kendskabet til OIF’s og Kulturhusets aktiviteter.

Pkt. 5: Niels fortsætter med at tage sige af alt vedr. booking osv. Det samme gælder 
kontakten til ForeningLet, som er leverandør af vores regnskabs- og bookingsys-
tem. Hen tager sig også fortsat af opdatering af hjemmesiden. 
Plakater/opslag, billetter og www.oplevlejre.dk er også stadig Niels’s opgaver.

 Nyhedsbreve har vi aftalt, skal udsendes 4 gange om året: februar, maj, august 
og november.

 Niels sørger for udsendelserne, men materiale til nyhedsbrevene skal kommer 
som tekst fra den øvrige bestyrelse og udvalgene i en sådan form, at det kan 
anvendes direkte i nyhedsbrevet.

 Niels fortsætter også, sammen med Poul at opsætte opslag i infotavlen op på 
opslagstavlen i huset. Og naturligvis at tage dem ned igen.

 Opgaven med at have kontakten til diverse udbydere af foredrag, musik mm, lig-
ger nu hos Signe og Katrine (det er dog ikke bekræftet af Katrine, som Signe vil 
kontakte. Christian laver en gmail-adresse til dette formål, og Niels sørger for at 
kontakte de 5-6 udbydere der i øjeblikket fremsender tilbud, og får dem dirig-
eret til den nye mailadresse.

 Poul og Niels sørger for at tømme postkassen så ofte som muligt.

 Lone Ipsen var ikke med på mødet, men hun tilbød via en mail at tage sig af 
nogle opgaver. 
Vi blev enige om at de følgende opgaver hørte sammen. Så med mindre Lone 
siger fra på nogle af dem, disse opgaver hendes:

 Indkøb af drikkevarer, fjerne tomme flasker fra depotet, indkøb af kaffe og te (vi 
har aftale med firmaet Menu, på dette område). Indkøb af diverse forbrugsvar-
er, som f.eks. toiletpapir, køkkenruller, papirhåndklæder. 
Lone skal udstyres med oplysninger om leverandører osv, ligesom hun naturlig-
vis også skal have nøgler til huset.

 Signe sørger for kontrol og indkøb af diverse service i huset og supplerer op, når 
der mangler noget.

 Niels fortsætter med at melde fejl og mangler ved huset til kommunen.



 Camilla skriver referater fra bestyrelsesmøder og laver dagsordener, herunder 
modtage emner fra hjemmesiden.

 Hvis Camilla ikke deltager i et møde, uddelegeres opgaven til de øvrige besty-
relsesmedlemmer og suppleanter.

Pkt. 6: Niels blev valgt som formand, Ejvind som næstformand, Poul som kasserer og 
Camilla som sekretær.

 Niels kontakter banken med henblik på at finde ud af hvad der kræves af god-
kendelser mm.

Pkt. 7: De eksisterende udvalg; aktivitetsudvalg, områdeudvalg og kunstudvalg fortsæt-
ter. Dog træder Ane Sofie ud af aktivitetsudvalget, og Else Lund træder ud af 
kunstuvalget. Else Lund erstattes af Mai Brith, hvis hun accepterer det. Ane 
Sofie kontakte hende desangående.

Pkt. 8: Næste bestyrelsesmøde bliver den 15. maj kl. 19 i Kulturhuset

Pkt. 9: Ane Sofie foreslog at vi indkøber nogle plakater og nogle ophæng, som kan 
hænges op i huset, når der ikke er udstillinger.



Referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Tilstede: Niels, Poul, Mogens, Nils-Jørgen, Ejvind, Ane Sofie
Fravær: Christian, Camilla, Signe, Lone, Mai Brith, Katrine

Pkt. 1: Nils-Jørgen blev valgt som ordstyrer.
 I Camillas fravære påtog Niels sig igen opgaven som referent, da der ikke var 

andre der havde lyst til det.

Pkt. 2: Referatet fra sidste møde blev gennemgået. Mogens meddelte, at han have talt 
med S&B murer og sandblæsning og vi har fået en pris på 12.000 kr. + moms 
for at ordne gavlen. Prisen er for hedvandsrensning og reparation af revner inkl. 
stillads. Mogens taler med Per Stallknecht om kommunen vil betale. 
Vi må gerne låne stilladsen efterfølgende. Antennen skal fjernes inden de går 
igang.

Pkt. 3: Poul kunne fortælle, at der er 37.500 kr. i banken og at alt er betalt indtil dato. 
Og ingen udstående.

Pkt. 4: Vi var  eninge om at åbningen af legepladsen var ud over hvad vi havde forven-
tet. Der var mellem 200 og 300 besøgende. Og vi besluttede at vi hurtigst mu-
ligt skulle igang med fase II. Vi går videre med den løsning som vi har fået tilbud 
på fra Lekolar, skibet, til ca. 400.000 kr. Ejvind går i gang med at søge LAG-
midler og Niels undersøger hvordan vi skal søge om at få tilladelse til at udvide 
legepladsen i henhold til den brugeraftale vi har fået, hvor det er et begrænset 
område. 
 
Foredraget med Lola Jensen var ligeledes en kæmpe succes, for så vidt angår 
selve arrangementet. Der var dog kun solgt 54 billetter, så der bliver et under-
skud på ca. 6.000 kr. 
Ane Sofie nævnte at der højst kunne have være 10 personer mere. Men det skyl-
des, at køkkenet ikke var taget i brug. Når foldedøren er åbnet, og køkkenet også 
bruges til siddepladser, er lokalet godkendt til 90 personer. Hvilket vi også har 
været flere gange, uden de store problemer. 
I sådanne tilfælde, bruger man ”Bondeskov/Kastholm” til kaffe/kage arrange-
ment.

 
 Udover at Lola Jensen gav et underskud på 6.000 kr., havde vi også et under-

skud på ca. 6.000 kr. på åbningen af legepladsen. Dette skyldes de 5.000 kr. til 
musikken og udgiften til de gratis pandekager.

 Næste arrangement, er Pinsemarked lørdag den 8. juni, hvor kulturhuset sælger 
kaffe/te samt øl og vand. Udvalget har møde den 22. maj, hvor dette tilrettelæg-
ges.

Pkt. 5: Ejvind har været i banken og har legitimeret sig. Camilla gør det ved lejlighed, 
når hun er i Roskilde alligevel.



Pkt. 6: De 2 indkøbte flagstænger skal sættes op på arbejdsdagen den 25. maj. Der er 
ligeledes indkøbt 2 dannebrog, som bruges ved festlige lejligheder. Vi talte om at 
få lavet nogle vimpler med f.eks. kulturhusets logo og/eller med teksten ”Byhjør-
net”. Ligeledes talte vi om at få lavet en banner til SommerJazz. Det har Niels 
og Lone talt om tidligere. Lone vender tilbage med nogle muligheder. 

Pkt. 7: Niels har talt med Stine Stetson fra Lejre Kommune, som mener at vi, udover at 
skulle slå græs på legepladsen, også skal passe skrænterne omkring legepladsen. 
Dette har Alex sagt at han ikke kan/vil, hvilket er meget forståeligt. Niels har 
aftalt et møde med Stine og personale fra Lejre Kommune, hvor han vil prøve at 
forhandle sig til en mere fair løsning. Kommunen har væsentligt bedre kompe-
tencer og værktøj til den slags opgaver. 
Når aftalen er endelig på plads, og vi ved hvad opgaven går ud på, spørger vi 
Kulturhusets Venner om hjælp til denne opgave, så den ikke udelukkende hæn-
ger på Alex. Niels, Poul og Ejvind vil gerne være en del af denne gruppe.

Pkt. 8: Niels opfordrede til at vi husker at bruge vores sponsorer så ofte vi kan. 
Dog skal det være til konkurrencedygtige priser.

Pkt. 9: Vores nye, tilrettede, vedtægter skal underskrives har alle bestyrelsesmedlemmer. 
Det er udsat til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordres til at læse vedtæg-
terne igennem, så de ved hvad de skriver under på. Vedtægterne ligger på hjem-
mesiden under fanen ”Om Kulturhuset” - ”Dagsordener/referater og aftaler”. 
Herefter skal vedtægterne sendes til kommunen og banken.

Pkt. 10: Ny mødedato er aftalt til onsdag 19. juni kl. 19.00

Pkt. 11: Ane fortalte har hun og Maj Brith har aftalt møde med henblik på af få flere til 
at udstille i huset, så vi undgår perioder uden noget på væggene.  
Derudover var der lidt løs snak om forskellige ting, som jeg ikke har fået noteret. 
Det bliver sikkert bedre når vores referent er til rådighed igen :-)

 Tak for et godt og konstruktivt møde.
 
 Mvh Niels



Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 19. juni 2019 kl. 19 
 
Tilstede: Niels Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Ejvind Rølling, Ane Sofie Hansen, Poul Ravnkilde, 
Mogens K. Nielsen, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan 
Fraværende: Lone Saaugaard Ipsen, Signe Hansen, Mai Brith Jappa Stolt, Katrine Feijen 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Christian valgt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet gennemgået og godkendt 
 
3. Økonomi 
 
Poul oplyser, at vi har 34.796,- kr. i banken. Vi har ingen skyldnere og ingen ubetalte regninger. 
 
Vores brugsaftale med kommunen er opsagt pr. 1. januar 2020. Der er varslet møder om den nye situation; 
men vi har endnu intet hørt. Vi afventer og regner med et møde efter sommerferien. 
Vi må regne med, at kommunen vil mere end halvere det årlige drifttilskud. Dette må tages med i 
betragtningen, når brugsaftalen skal tages op. 
 
4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg 
 
Ved arbejdsdagen d. 25. maj blev den udvendige kældertrappe ordnet og flagstængerne sat op. Da man 
kan se, at Friskolens banner bøjer deres flagstænger, besluttedes at bruge lodrette bannere. De slides 
hårdt og skal ikke hænge permanent fremme. 
Niels bestiller. 
 
Ane Sofie og Mai Brith arbejder stadig med at få mere kunst i huset. Mai Brith vil afholde 2 kursuslørdage. 
 
Mogens er i kontakt med Per Stallknecht om istandsættelse af gavlen; men venter lige nu på svar fra Per 
om arbejdets påbegyndelse. 
 
Vi ønsker at udvide legepladsen. Ejvind har skrevet en ansøgning om midler til dette. Vi søger omgang om 
435.325,- kr. i LAG-midler. 
En borger ønsker at donere 50.000,- kr. og Lysholmparkens grundejerforening overvejer ligeledes at 
donere et beløb. 
Legepladsen bruges flittigt, og borgerne, store som små, passer godt på den. 
Niels har spurgt Stine Stetson, kommunen, om udvidelsen kan behandles under bevillingen til at lave 
legeplads, eller om vi er nødt til at starte forfra med en ny ansøgning. Der er ikke kommet svar. 
 
Vej og Park har afvist at slå græs for os. Niels har gjort indsigelse mod afgørelsen. Vi ønsker at komme i 
dialog med Vej og Park; men afventer nu svar på dette. 
 
Pinsearrangementet gik godt. Vi havde 3 pavilloner; men vinden tog de to, og der er nu kun en brugbar 
tilbage. 
Der blev solgt kage og drikkevarer. På dette tjente vi ca. 600,- kr. 
 



Bo Nielsen har tilbudt en koncert med sin trio. Det er let, ny musik. Trioen skal have 2.000,- kr. Vi har sagt 
ja tak, og afholder det som caféarrangement i slut oktober. Indgang 40,- kr., salg af kaffe, drikkevarer og 
kage. 
 
I 2020 markeres 75-året for befrielsen med landsdækkende alsangsarrangementer, kulminerende d. 4. maj. 
Lejre kommune arbejder på et større arrangement. Vi venter på deres udspil, og overvejer om vi skal 
supplere med et eget arrangement. 
Nærmere information om arrangementerne rundt i landet findes på alsang.dk 
 
Sommerjazz er faldet på plads. Six Foot Stompers og Swing Cats optræder. Osted Slagteren sørger for 
grillmenu til salg, og forplejning af musikerne. Dagli’Brugsen står for salg af drikkevarer. Billetsalget er sat i 
gang i dag. 
 
5. Underskrivelse af nye vedtægter 
 
Vedtægterne underskrevet af bestyrelsen 
 
6. Ny mødedato 
 
21. august kl. 19.30 
 
7. Eventuelt 
 
Intet under eventuelt. 
 
Tak for et godt møde. 
Camilla 
 
 



Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 21. aug 2019 kl. 19.30 
 
Tilstede: Niels Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Ejvind Rølling, , Poul Ravnkilde, Signe Hansen, Nils 
Jørgen Christiansen, Lone Saaugaard Ipsen, Mogens K. Nielsen. 
Fraværende: Mai Brith Jappa Stolt, Katrine Feijen, Ane Sofie Hansen, Camilla Britt Donovan. 
 

1. Valg af ordstyrer. 

Christian valgt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet gennemgået og godkendt. 
 
3. Økonomi 

Poul oplyser, at der står ca. 25.000,- kr. i banken. Der er ubetalte regninger for ca. 5.000 kr. 

Budgettet følges. 

Punktet taget til efterretning. 
 
4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg. 

Vi drøftede den i forvejen udsendte ”Tillægsaftale” for disponering over legepladsområdet. Niels 
udleverede eksemplarer af aftalen. 
Bestyrelsen godkendte således at Niels kan underskrive og returnere til LK. 

Vi drøftede udvidelse af legepladsen.  
Der er nu ansøgt ved LAG dateret den 20. aug. 2019. Hvis bevillingen går igennem, skal den bringes til 
udførelse inden for 1 år fra godkendelsesdatoen. 
Betingelserne er bl.a. at vi selv skal skaffe 50 % af anskaffelsessummen. 
De 50% fremkommer ved  Gave fra en privat giver  50.000 kr. 
   Ansøgning til Lejre Kommune 100.000 kr. 
    Fonde og andre   75.000 kr. 
Vi afventer tilbagemeldinger. 

Katrine m.fl. planlægger at etablere en brugergruppe – hvilket også er et krav fra LAG. 

Ang. gavlmaleriet mv.: 
Mogens har igen haft  kontakt til Per Stallknecht ( i anden anledning ) om istandsættelse af gavlen, som 
tidligere lød positivt. Nu derimod kunne Per ikke give tilsagn om at arbejdet kunne igangsættes. Christian 
mente at det måske ikke er helt umuligt, så Mogens skruer charmen på og prøver at argumenter for at få 
dette ganske lille beløb – 12.000 kr. + moms + maling. 

Ang. Sommerjazz: 
Niels oplyste status for arrangementet. Der mangler stadig at blive solgt en hel del billetter. 
Det stor telt fra OIF som også forestår opstillingen, opstilles lørdag d. 24. aug.. 
Der er brug for frivillige til opstilling af borde og stole, salg af drikkevarer og kage, kaffebrygning, afrydning 
og løbende opvask. Flere har meldt sig. 

Der udspandt sig en større diskussion efter forslag om at de frivillige skulle have fribillet eller i det mindste 
slippe for at betale til musikken – altså kun for maden. Det grundede sig i nogen grad på at flere ikke var til 
jazz-musik. Hvordan den lige skal skæres, overvejes nærmere. Ærgerligt hvis musikken holder folk væk. 

Siden vil bestyrelsen evaluere på arrangementet. 

Et kommende musikalsk arrangement: 
Niels er blevet kontaktet af Bo Nielsen, som har en trio på 4 musikanter. De vil gerne stå for et musikalsk 
arrangement i slutningen af oktober d.å.. De spiller selvkomponeret musik og dansk musik. Niels har 



besøgt dem på en øveaften, og er meget begejstret for deres kunnen.  
Bo er lillebror til Palle Nielsen på Bondeskovens Savværk. 
Prisen er 3.000 kr. og billetprisen sat til 40 kr..  Der blev nævnt muligheden af at søge tilskud fra  
SPIL DANSK. 

Ang. MobilPay: 
Niels redegjorde for dette idet det umiddelbart viser sig at være ret dyrt. Niels undersøger forskellige 
muligheder for billiggøre abonnement og transaktioner. Der er enighed om at MobilPay er en god måde at 
afregne på. 

 

5. Brugeraftale: 

Niels og Poul har haft møde med LK. Som det ser ud pt. vil Oste kulturhus modtage 9.000 kr. årligt + et 
beløb som betaling for kulturhusets frivillige arbejde med pleje og vedligeholdelse af det grønne område. 
LK vil få gartnerafdelingen til at foretage en beregning. Vi blev enige selv at indhente tilbud fra andre. 
 

6. Ny mødedato 

18. sept kl. 19.30 
 
7. Eventuelt 

Kun en kommentar: Aktivitetsudvalget skal huske at checke kulturhusets mailbox 

 

 

Tak for et godt møde. 
Mogens 
 
 



 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 18. september 2019 kl. 19.30 
Tilstede: Niels Rasmussen, Ejvind Rølling, Poul Ravnkilde, Mogens K. Nielsen, Camilla Britt Donovan 
Fraværende: Lone Saaugaard Ipsen, Signe Hansen, Mai Brith Jappa Stolt, Katrine Feijen, Christian Fjeldsted 
Andersen, Ane Sofie Hansen, Nils Jørgen Christiansen 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Niels valgt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet blev gennemgået og godkendt. 
 
Mogens tilføjede til pkt. 4 om gavlmaleriet, at han er i fortsat dialog med Per Stallknecht. Vi afventer. [Niels 
har i mellemtiden modtaget besked fra kommunen om at der er bevilget 12.000 kr. + maling til gavlen] 
 
3. Økonomi 
 
Vi har d.d. 21.214,- kr. i banken. Vi har regninger til betaling i september/oktober for ca. 2.000,- kr. og 
udeståender for ca. 3.300,- kr. 
 
Der henstilles til alle om at huske at aflevere kvitteringer for eventuelle udlæg. Vi får uspecificerede 
regninger fra Brugsen, og kan kun afstemme regnskabet, hvis alle kvitteringer er afleveret. Revisionen 
godkender kun fysiske kvitteringer. En seddel eller et billede er ikke nok. 
 
4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg 
 
Ansøgningen om LAG-midler er blevet afslået. Afslaget er først og fremmest begrundet i, at vores 
egenfinansiering ikke lå klar. Det har også spillet en rolle, at legepladser ikke har været prioriteret højt i 
bevillingerne. 
 
Vi er ved godt mod, og søger penge andensteds. Vi talte om at søge lidt mindre, og se hvad vi kunne få for 
f.eks. 150.000,- kr. Måske skal brugergruppen bedre på plads, og derefter tage denne opgave på sig. 
 
Aktivitetsudvalget havde ingen repræsentant tilstede; men havde sendt et referat fra deres sidste møde. 
Til dette: 
 
Der bevilges ca. 500,- kr. til Halloweenarrangement fredag d. 25/10. HUSK kvitteringer for udlæg. 
 
Angående løsning af konkrete opgaver ved både Halloweenarrangementet og julestuen lørdag d. 23/11, vil 
Niels gerne være behjælpelig med kontakt til Kulturhusets venner. Blot han modtager en færdig tekst, og 
at tilmeldingen for hjælpere går direkte til en af de ansvarlige arrangører. Måske var det bedre at Niels 
sætter udvalget ind i brugen af adressekartoteket, så de selv kan styre kontakt til mulige hjælpere? 
 
Vi havde en principiel diskussion af brug af sponsorer. Det er bestyrelsens holdning, at de, der køber et 
sponsorat, ikke skal bedes om yderligere midler til de enkelte arrangementer. Konkret for Halloween og 
julearrangementet betyder det, at vi fra bestyrelsen støtter at Jeppe bliver spurgt om sponsorering af 



græskar; men at de foreslåede forespørgsler på vin, pebernødder, suppeingredienser m.m. i Brugsen 
droppes.  
 
Bestyrelsen bevilger gerne midler til suppe, pebernødder og færdig dej til jul. Vin til Hanne Hvass 
Kjeldgaard kan tages fra Kulturhusets lager. 
 
Vi er helt trygge ved udvalgets planlægning af aktiviteter ved Halloween og jul; men minder venligt om, at 
teltet ikke kan opvarmes, ej heller med en varmeblæser. 
 
5. Evaluering af Sommerjazz – manglende opbakning 
 
Resultatet af Sommerjazz er et underskud på knap 11.000. Vi havde indtægter for 42.383,- kr. og udgifter 
for 53.002,- kr. Det er et underskud, der er dobbelt så stort som sidste år. 
 
Vi fornemmede en god stemning blandt dem, der deltog i arrangementet; men må også tage stilling til en 
manglende interesse for dette arrangement fra kommune, borgere, bestyrelse og udvalg. Vi overvejer i 
løbet af den næste måneds tid, hvad vi synes, vi kan gøre; men er enige om, at arrangementet i sin 
nuværende form er for stor en satsning. Måske skal det genopfindes i en mindre form og med et nyt navn? 
Vi diskuterer det på mødet i oktober.  
 
6. Operakoncert, tilbud fra Anne Brandt 
 
Operasanger Anne Brandt har sammen med Camilla Donovan tilbudt en koncert med opera, operette og 
musical på programmet. De to medvirkende er villige til at ”spille på døren”, og aftalen med bestyrelsen er 
blevet: 
Kulturhuset sørger for at klaveret er stemt til aftenen. Kulturhuset varetager annoncering og billetsalg. 
Billetprisen er aftalt til 80,- kr. Kulturhuset står for barsalg. 
Anne og Camilla deler de første 5.000,- kr. der kommer ind. Er der indtjening udover dette tilfalder det 
Kulturhuset. Er indtjeningen under 5.000,- kr. kan aktørerne ikke gøre krav på mere end den indtjente. 
 
Camilla spørger Anne om koncerten kan ligge i uge 10, da vi bedømmer, at de musikalske tilbud i starten af 
marts er sparsomme. [Jeg har spurgt. Anne rejser i uge 10 og 11. Vi vil foreslå uge 12 eller 13 i stedet. Der 
vil være konkrete forslag om dato ved oktobermødet. Vi diskuterede ikke ansvar overfor KODA; men jeg går 
ud fra at Kulturhuset har en aftale? Vh. Camilla] 
 
7. Ny mødedato 
 
Grundet efterårsferien er mødet skubbet en uge. Ny mødedato er derfor 23/10 kl. 19.30 
 
8. Eventuelt 
 
Intet under eventuelt 
 
Vh. Camilla 



Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 23.oktober 2019 kl. 19.30 
 
Tilstede: Niels Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Ejvind Rølling, Ane Sofie Hansen, Poul Ravnkilde, 
Mogens K. Nielsen, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan, Signe Hansen 
Fraværende: Lone Saaugaard Ipsen, Mai Brith Jappa Stolt, Katrine Feijen 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Christian valgt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet gennemgået og godkendt 
 
3. Økonomi 
Aktivitetsudvalget søger om 3.000,- kr. til julestuen 
 
Poul oplyser, at vi har 23.160,- kr. i banken, og et udestående på 1.175,- kr. 
 
Aktivitetsudvalget blev bevilget 3.000,- kr. til julestuen. Nogle af pengene vil komme igen i form af afgifter 
fra stande og salg af æbleskiver m.m. 
 
4. Forslag fra udvalg som skal behandles på bestyrelsesmøder, bør fremlægges på mødet af en 
repræsentant fra udvalget 
 
Vedtaget 
  
5. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg 
 
Områdeudvalget:  
Arbejdet på gavlen sættes i gang fredag d. 25/10. Stilladset stilles op af SB Entreprise. Opstillingen falder 
sammen med Kulturhusets Halloweenarrangement. Mogens vil tale med SB Entreprise om sikkerheden i 
den forbindelse. 
Udvidelsen af legepladsen er sat lidt i bero. Vi vil gerne se tiden lidt an. Vi håber, at der kan etableres et 
brugerråd, sådan at udvidelsen rammer ønsker og behov hos legepladsens brugere. Evt. kan der i foråret 
søges hos Udlodningsmidlerne for 2019-2020. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Halloweenarrangement d. 25/10 kl. 16. Der er styr på alle aftaler, og der er hjælpere nok. 
Julestue d. 23/11. Her mangler stadig nogle hjælpere; men interessen for at leje stande er god, og 
arrangementet tegner til at blive godt. 
I februar arbejdes på et tegnearrangement rettet mod børn. 
 
6. Rengøring efter brug af lokaler 
 
Der har været klager over rengøringen, især ovnene er problematiske. Signe formulerer en opsang, der 
sendes til alle medlemmer. 
 
7. Sommerjazz 2020? 
 
Vi ønsker at bevare arrangementet; men ønsker at nøjes med et enkelt band. 



Niels ved at Uffe Eskildsen før sin bortgang havde et band i tankerne. Han vil forsøge at finde navnet på 
dette band. 
 
8. Bo Nielsens Trio d. 31. oktober 
 
55 billetter solgt, Niels lukker billetsalget ved 65. 
Ane og Signe har meldt sig som kagebagere, Niels prøver at skaffe en kagebager mere. 
 
9. Operakoncert i foråret 
 
29. marts kl. 16, medvirkende Anne Brandt og Camilla Donovan. 
Aftaler som beskrevet i referat fra 18.09.19. 
Kulturhuset afregner med KODA 
 
10. Ny mødedato 
 
20. november kl. 19.30 
 
11. Eventuelt 
 
Vi vil gerne have Kulturhusets logo malet på gavlen. I første omgang skal vi bare have malet; men Signe 
kender muligvis en lokal maler, der kunne udføre arbejdet. Hun forsøger at spørge. Det ville være praktisk, 
at det blev gjort, mens stilladset alligevel er stillet op. 
 
Vh. Camilla 



Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 20. november 2019 kl. 19.30 
 
Tilstede: Niels Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Ane Sofie Hansen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen 
Christiansen, Camilla Britt Donovan, Signe Hansen 
Fraværende: Ejvind Rølling, Mogens K. Nielsen, Lone Saaugaard Ipsen, Mai Brith Jappa Stolt, Katrine Feijen 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Christian valgt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet gennemgået og godkendt 

 
3. Økonomi 
 
Vi har 21.939,- kr. i banken. 
 
Lone er blevet gjort opmærksom på, at der næsten ingen penge er på debitorkortet til DagliBrugsen. Niels 
har undersøgt sagen, der må bero på en misforståelse. Der er 3.800,- kr. tilbage på kortet. 
 
4. Orientering fra formanden 
Herunder nyt om aftalen om drifttilskud 
 
Niels har modtaget kommunens udspil til en fremtidig driftsaftale. Vi gennemgik den, og har følgende 
bemærkninger: 
 
4. Anvendelse 
Følgende tilføjes: Lejre Kommune kan vederlagsfrit benytte bygningen/lokaler såfremt de ikke er udlånt til 
andet formål. 
Hertil er tilføjet: Her mener vi, ligesom i den nuværende aftale, at administrationen kan benytte huset uden 
vederlag. Se Punkt 4, afsnit 4 og 6 i den nuværende aftale.  
  
5. Driftstilskud 
Kommentar til 2. afsnit: Vi går ud fra at de 37.640 kr. er det beløb vi fremadrettet får udbetalt i maj måned, 
og at der derved er ”sat streg over” det nedsatte driftstilskud som ellers skulle slutte i 2025. 
  
Kommentar til 2. afsnit: Vi har ingen mulighed for at dokumentere udgifter for 27.750 kr. til grønt 
vedligehold da vedligeholdelsen pt. udføres som frivilligt arbejde og vi derfor kun har begrænsede 
driftsudgifter til grønt vedligehold. 
  
6. afsnit: tilføjes sidst i afsnittet: ” … eller kulturelle aktiviteter jf. første afsnit i punkt 4. Anvendelse”.   
  
8. Nøgler, låse og alarmer 
Som kommentar til afsnit 5 kan det oplyses at vi har opsat alarm i bygningen. Fabrikatet er SikkertHjem. 
  
10. Rengøring 
Vores oplæg til serviceniveauet for rengøringen er at huset rengøres en gang ugeligt i lighed med andre 
sammenlignelige kommunale lokaler, herunder for eksempel Ostedhallen. 
 
Niels har sendt vores svar til kommunen. 
 



 
 
5. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg 
Herunder orientering om arrangementet med Bo Nielsens trio d. 31. oktober og Orientering om Julestue d. 
23. november 
 
Halloweenarrangementet var en stor succes. Der var fuldt hus og en rigtig god stemning. 
 
Bo Nielsens Trio var velspillende og professionelle. Det var en god aften med ca. 60 fremmødte (Udsolgt).  
 
Julestuen er der styr på. Onsdag d. 20/11 manglede betaling fra 4 stande. Der manglede de sidste indkøb, 
dem tager Signe sig af lørdag formiddag. Teltet bliver sat op fredag formiddag, og pillet ned søndag 
formiddag. 
 
Der er arrangeret en tegneworkshop for børn med Hanne Hvass Kjeldgaard d. 19. januar. 
 
Katrine og Charlotte Vigsnæs ansøger Lejre Kommune om støtte fra Kulturpuljen til 4 kreative workshops 
for børn i foråret. Ansøgningsfristen er 1. december. Der var en misforståelse om hvorvidt midlerne var 
søgt før bestyrelsen var orienteret. Det er de ikke, der bliver først søgt nu, og med bestyrelsens viden og 
støtte. 
 
Niels har fået et navn, der kunne være aktuelt til Sommerjazz 2020. Han sender en orienterende mail før 
næste møde. 
Det er: The Spirit of New Orleans med kapelmester Per Nissen. 
http://www.thespiritofneworleans.dk/ 
Og der er eksempler under ”Musikken” på hjemmesiden. 
 
 

5b. Ordensreglement 
 
Der er formuleret en opsang til alle brugere om at holde Kulturhuset rent og pænt. Niels og Signe sørger 
for at den bliver sendt ud. 
 
6. Ny mødedato 
 
Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 
 
7. Eventuelt 
 
Eventuelle bilag til dagsordenen skal med ud, så vi kan læse dem før mødet. Det har ikke været aktuelt et 
stykke tid, og bilaget til aftenens møde kom så sent, så det ikke kunne nå med. 
 
Vi havde en generel diskussion om mødekultur, arbejdsklima og opfattelsen af hvad bestyrelses- og 
udvalgsarbejde kræver. Vi var enige om, at det er vigtigt, at vores indbyrdes kommunikation er god, uanset 
forskelle i opfattelsen af bestyrelsesarbejdet. 
 
Vh. Camilla 
 

http://www.thespiritofneworleans.dk/

