Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 13. dec. 2018 kl. 18:30
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Til stede var: Niels, Mogens, Christian, Helge, Karl, Ejvind, Anita og Inge Cecilie
1. I anledning af den forstående jul, startede vi mødet med at spise smørrebrød sammen.
2. Godkendelse af referat: Den nye foldevæg fungerer rigtig godt og en stor tak til de hårdt
arbejdende svende som var Hans Nielsen, Niels og Helge for vel udført arbejde. Vi har
betalt 2/3 af prisen for foldevæggen. Resten betales i marts. Sommerjazz, ” Neanders
Jazzband” spiller til sommerjazz i 2018. Vi har købt nye borde og i alt har vi nu 24 borde.
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi. Budget 2018 – efter nogle få ændringer og nogen drøftelse blev det fremlagte
budget godkendt. Vi håber på, at købe en scene til ca. 25.000 kr. i det nye år. Regnskabet
blev gennemgået og der tilføjes noter der fortæller om hovedinvesteringerne i
inventarregnskabet samt vedr. tilskud som vi har fået fra Lejre kommune. I øvrigt havde vi
en god og konstruktiv drøftelse af regnskab og budget.
4. Evaluering af Litteraturkoncert. En generel positiv oplevelse og fint fremmøde. Halloween.
Vi fortsætter opbakningen og samarbejdet så længe butikkerne vil stå for det. Niels, Karl,
Poul og Ane Sofie vil gerne være med. Der var 200 børn og 150 voksne til
Halloweenaftenen . Vælgermøde: Der var 90 aktive deltagere. Politikerne var positiv
overrasket over arrangementet. Vi forslår at politikerne kommer mere rundt i Osted for at
lære byen at kende. De kunne f.eks. holde møder/udvalgsmøder i Osted engang imellem
hvor de også kommer til at møde borgerne. Borgermøde: 100 deltagere, en stor succes.
Handicap P-pladsen skal gøres mere synlig. Evt. med et synligt skilt, så ikke handicappede
holder sig væk.
5. Borgergruppe. Det er en god ide at nedsætte en Osted borgergruppe. Vi afventer
udmeldelse fra Lejre kommune, som har introduceret tanken.
6. Aktiviteter i 2018: Søndagscafe den 11. marts. Niels spørger duoen Andreas Tophøj og
Rune Barslund der optræder, om de mener, at musikken passer til en søndagscafe. Pris
6.000 kr. Børneteater den 8. april 2018 er bestilt og vi har søgt 7.000 kr. i tilskud fra
kommunen. Billetprisen er på 50 kr. pr. person. I alt koster det ca. 12.000 kr.
7. Eventuelt: Generalforsamling i 2018 holdes torsdag den 19. april kl. 19. Karl, Inge Cecilie
og Poul er på valg i 2018.
8. Næste møde er onsdag den 24. januar kl. 19

