Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 24. maj 2017 kl. 19
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Tilstede var: Niels, Poul, Mogens, Christian, Helge, Karl, Inge Cecilie.
Suppleanter: Anita og Ane Sofie. Fraværende Ejvind.
1. Konstituering af bestyrelsen: Niels startede med at byde det nye medlem Christian
velkommen samt suppleant Ane Sofie. Konstitueringen blev således: Formand Niels
Rasmussen, næstformand Poul Ravnkilde, Kasserer Karl Frandsen og Sekretær Inge Cecilie
Christensen.
2. Godkendelse af sidste referat: Den nye havetraktor fungerer godt. Karl har fortalt politiet
om hærkvæk i vores skur. Referatet blev godkendt.
3. Økonomi: Vi har knap 35.000 kr. i kassen. Kun 1 restant. Vi har købt 12 lette borde til ca.
23.000 kr.
4. Nedtagning af væg samt ny foldedør: Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at Niels
og Mogens søger kommunen om byggetilladelse vedrørende fjernelse af væggen mellem
rummene Bondeskov og Kastholm. Samtidig køber vi en foldevæg der koster 11.300,- +
moms fra firmaet Dianaflex. Betaling over 2 år.
5. Brev fra Lejre Kunstforening: Formanden meddeler, at foreningen har besluttet, at deres
kunstnere kun udstiller i lokaler hvor de kan udstille gratis, og hvor de ikke skal betale afgift
af eventuelt salg. I Kulturhuset Felix udstiller de gratis i de perioder hvor der ikke er andre
kunstnere der udstiller. Den ordning tilbyder de også Osted Kulturhus.
6. Kunstudvalget med til et udvidet bestyrelsesmøde 1 gang pr. år.: Lige nu er vores eget
kunstudvalg repræsenteret i bestyrelsen med 2 suppleanter hvilket gør, at der ikke er brug
for et udvidet møde. Bestyrelsen besluttede vedrørende kunstudstillinger, at vi fastholder
de nuværende regler som lyder: Udstillere betaler 10 % af den indtægt der fremkommer
ved salg af deres kunstværker. Det er gratis for kunstnere at udstille, men de skal selv
betale for en evt. fernisering. Denne ordning har alle vores udstillere godkendt uden
problemer og siger endda, at det er normalt de fleste andre steder
7. Invitation til de politiske partier i anledning af kommunalvalget: Niels, Christian og Inge
Cecilie formulerer en invitation sendt ud til alle partier i Lejre kommune, til et møde i
okt./nov. måned i Osted Kulturhus. Osted er Lejre kommunes 3. største by og vi har brug
for, at politikerne lytter til Ostedborgernes ønsker og tager dem alvorligt.
8. Fløjtenisten: Vi besluttede at arrangerer en spil dansk dag med en litteratur koncert om
Aakjær og Claussens forskelligheder, akkompagneret af Carl Nielsen. Niels står for
kontakten.
9. Eventuelt: a. Den 17. juni kl. 9 har vi havedag med morgenmad. Niels indbyder vennerne.
Der skal klippes hæk, luges i bed, fejes, slås græs etc. b. Jane gør rent i Kulturhuset efter

behov. c. Niels kontakter Lejre Kommune vedr. utætte tagrender. Arrangementsudvalget:
Niels, Poul og Christian vil gerne være med i udvalget. Niels kontakter Anne og Uffe og
spørger om vi fortsat kan regne med dem i udvalget. d. Vedr. Jazz arrangement i august.
Niels har check på alle de ting der skal laves. Poul og Christian hjælper til. Helge og Inge
Cecilie snakker med Slagteren vedrørende tilmelding hos ham til både mad og musik og til
dem der kun kommer for at høre musik.
10. Næste møde er tirsdag den 8. august kl. 19

