Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 12. april 2017 kl. 15
Ordstyre: Karl.
Referent: Inge Cecilie.
Tilstede; Niels, Helge, Poul, Anne, Karl, Mogens, Inge Cecilie.
Fraværende: Anita og Ejvind..

1. Referatet fra sidst blev godkendt. Niels køber flere nøglebrikker
2. Økonomi: Der mangler ca. 15 personer der endnu ikke har betalt kontingent.
De er blevet rykket og har frist til 20. april. Der står 57.000 kr. på kontoen.
3. Der er købt en brugt havetraktor til 8.000 kr. Niels bestiller 12 nye lette
borde. Det er svært at skaffe brugte sceneelementer. Indtil videre kan vi låne
en scene i Hvalsø. Børneteater vil Maria gerne stå for. Hun satser på, at det
sker sidst på året eller i starten af det nye år. Kulturhuset giver tilskud til
projektet. Vedr. flere rengøringstimer venter vi stadig på svar fra kommunen
om en bevilling. Jane gør rent indtil da efter aftale med Inge Cecilie. Niels
snakker med Jane.
4. Servicekatalog: Reglerne for brug af kulturhuset bliver ikke ændret.
5. Hærværk: 2 havestole er blevet brændt af samt mange ituslåede flasker.
Dette skete ved vores skur. Karl har ryddet op og han vil fortælle politiet om
episoden.
6. Generalforsamling den 20. april kl 19: Hans Olsen forslås som dirigent.
Regnskabet er godkendt. Alle kommer kl. 17:30 for at stille borde op etc.
Følgende kommer med kage. Anne (blomme), Anita (”betonlagkage”), Karl
(lagkage), Helge og Inge Cecilie (medaljer).
7. Vi ønsker flere frivillige ind i bestyrelsen. Inge Cecilie spørger Niels Jørgen
Christiansen. Niels spørger Hans Nielsen. Helge spørger Torben Kierstein.
8. Markedsdag. Ingen af os kan komme til Kommunens markedsdag i Hvalsø den
20. april.
9. Nedtagning af væg mellem rummene Kastholm og Bondeskov. Vi ønsker en
åbning på 220 cm. hvor i indsættes 2 døre. På den måde kan rummene stadig
bruges hver for sig, og åbnes op når der er brug for det. Karl prøver at skaffe
2 brugte døre. Vi ansøger kommunen om tilladelse til denne opgave. Vi går

først i gang med opgaven når alle materialer er anskaffet. Vi står selv for
arbejdet.
10. Havedag/hoveridag er den 22. april kl. 9. Vi starter med morgenmad.
Arbejdsopgaver er: Bedet foran Byvejen, slå græs, rive blade, beskære vilde
roser, rense stole, bordplade sættes fast.
11. Eventuelt: Niels og Inge Cecilie snakker med Mogens vedrørende Lejre
Kunstforening og evt. udstillinger i kulturhuset. Inge Cecilie kontakter
Mogens. Vi berørte også emnet: hvordan kan vi gøre bygningen kulturhuset
kønnere via forskellig slags kunstgenstande
12. Næste møde er den 2. maj kl. 19
Tak til Karl for dejlig rabarberkage og til Anne for portvin.
Tak til Anne som træder ud af bestyrelsen fordi hun flytter til Roskilde. Tak for
godt samarbejde.

