Osted den 19. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag den 18. okt. 2017 kl. 19
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Til stede: Niels, Poul, Ejvind, Christian, Karl, Helge og Inge Cecilie
1. Referatet godkendt.
2. Økonomi. Der står 36 000 kr. på kontoen inklusiv de 5000 kr. som vi har fået fra Lejre
kommune i tilskud til arrangement
3. Foldevæg. Foldevæggen bliver sat op den 6. november og det tager kun 1 dag. Niels og
Helge samt Hans Nielsen tager den gamle væg ned så alt er forberedt til foldevæggen
ankommer. Vi betaler hele foldevæggen i år. Der er sat alarmer op i de fire rum som aftalt
tidligere. Der er givet besked til de aktiviteter der bliver berørt at arbejdet.
4. Sommerjazz. Uffe har forslået et band der hedder ”Neanders Jazzband” til at spille til
sommerjazz i 2018. De koster 12 000 kr. Ejvind kom med et forslag om en gruppe fra
Amager. Han vil tale med Uffe om de kan være en mulighed. Vi vedtog at billetterne i 2018
skal koste 250 kr. pr. person, og 150 kr. uden mad.
5. Vælgermøde den 31. oktober. Niels har købt ny mikrofon til at sætte på ordstyreren og vi
har lånt yderligere to mikrofoner, så publikum bedre kan høre hvad der bliver sagt.
Partimedlemmerne får vand at drikke. Der er mulighed for at købe øl og vand. Niels sørger
for indkøb. Vi mødes kl. 18 for at forberede aftenen.
6. Litteraturkoncert fra kl 15-17 søndag den 29. oktober. Vi mødes til forberedelse kl. 13:30.
Kaffe og kage koster 20 kr. Niels og Jane bager æbletærte.
7. Borde til salg. Der er solgt 3 af de store borde. Vi vil gerne sætte 2 hæve/sænke borde op i
køkkenet i stedet for de eksisterende. Vi skaffer nogle gamle kontorborde, skruer pladen af
og sætter selv nye plader på. Helge og Niels sørger for de nye bordplader. Niels bestiller 6
nye små borde af dem der er lette af håndtere. Mogens har lavet et system som de nye
borde kan stå i, når de ikke er i brug.
8. Halloween. Fredag den 3. november. Poul, Christian, Niels, Jane og Ane Sofie deltager og
møder op kl. 16. Ane Sofie sætter plakater op som Niels udfører. Løbet sættes i gang fra 1719. Signe som står for græskar suppe med elever fra Friskolen starter ikke før kl. 14 fredag i
køkkenet. Der hænges op til månedens udstilling fredag fra kl. 11:30 til kl. 14
9. Eventuelt. Niels, Poul og Karl forbereder forslag til budget til næste møde.
10. Næste møde er den 13. december kl. 19

