Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 12. maj 2021 kl. 19.30
Tilstede: Christian Fjeldsted Andersen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan,
Ejvind Rølling, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Ane Sofie Hansen, Signe Hansen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger:
Niels har undersøgt forholdene omkring indberetning af skat i forbindelse med rengøring. Forholdet er
bragt i orden.
Vi ønsker at kommunen betaler for den ekstra rengøring som er krævet pga. corona. Idrætshallerne får
dækket deres ekstra rengøring.
Skiltning og røgalarmer udestår stadig. Vi bringer det i orden.

3. Økonomi
Poul tager stille og roligt arbejdet med regnskabet tilbage.
Vi har 60.245,- kr.
Vi mangler indbetaling fra 1 medlem og 2 sponsorer.

4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Legepladsen er blevet udvidet og taget i brug. Den er fin; men vores indkøbte solsejl er for lille. Vi vil evt.
købe yderligere et solsejl med stolper og montere det. Vi ser tiden an.
Vi har penge på kistebunden og talte om, at udvide legepladsen yderligere. Evt. med redskaber som tager
sigte på at blive brugt af voksne. Ejvind vil kigge lidt på mulighederne.
De nye skraldespande er sat op. De bliver brugt flittigt, og kræver derfor tømning et par gange om ugen.
Niels og Ejvind har tømt dem ved lejlighed. Det er bøvlet, og kræver nok at vi indkøber større poser, så man
har større sikkerhed for ikke at få spredt affaldet over grunden.
Vi diskuterede om det var muligt at lave en aftale med hhv. Jane og Anders, om at de mod et passende
honorar tømte dem, når de var på arbejde i Kulturhuset.
Vores grantræ er kommet, og ser ud til at trives.

5. Genåbning af Osted Kulturhus
Huset er åbent mod fremvisning af coronapas. Vi regner med at aktiviteterne stille og rolig genoptages.

Vi ønsker, at markere genåbningen på den anden side af sommerferien. Vi ønsker at lave forholdsvis
kortsigtede planer. Vi snakkede om mange forskellige muligheder, og vil tænke over det til vores møde i
juni. Blandt andet blev nævnt:
Koncerter af forskellig art, og med sigte på forskellige grupper af publikum.
Dukketeater
Lokalt Kæledyrs-skue
Tovtrækning – lokalpolitiker mod ??
Pølsevogn ell. lign. ved et udendørsarr.
Vi var i tvivl om indkøbet af nye Højskolesangbøger. Der er ikke betalt noget, og vi regner med, at de ikke
er bestilt.
6. Arbejdsdag i foråret
Fastsat til d. 19. juni 9 – 12
Gavlen trænger til at blive malet. Buske og træer skal beskæres.
Vi håber, at Niels vil indkalde Kulturhusets venner.
Camilla brygger kaffe til kl. 9
Poul bestiller og indkøber rundstykker m.m.
Mogens og Ejvind laver en arbejdsplan
Christian udlåner trailer

7. Generalforsamling
Vi ønsker at afholde generalforsamling fredag d. 3. september 2021

8. Manglende kontingenter
Behandlet under økonomi.

9. Sommerfest?
Nej, men vi vil gerne festligholde genåbningen ved forskellige lejligheder.

10. Eventuelt
Bylauget er stadig stille. Vi overlader roligt initiativet til et samarbejde til dem.

