Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus torsdag den 9. marts 2017 kl. 19

Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Til stede: Niels, Karl, Helge, Anne, Poul, Anita, Mogens, Inge Cecilie
Fraværende: Ejvind.
1. Referatet fra sidst blev godkendt.
2. Økonomi: Der er 61.000 kr. på kontoen inklusiv driftstilskud fra Kommunen.
12.000 kr. er til gode blandt andet fra ikke betalt kontingent. 32 medlemmer
og 8 sponsorer har endnu ikke betalt kontingent. Vi drøftede hvilke ønsker vi
har af indkøb. a. Niels forslog 12 nye lette borde magen til de 6 vi allerede
har. De først indkøbte borde er meget tunge og det er svært for brugerne at
håndtere dem. De nye borde vil koste ca. 12.000 kr. og vil blive prioriteret
først. b. Inge Cecilie forslog sceneelementer. De vil koste ca. 36.000 kr. En dyr
post. Karl vil undersøge om vi kan købe brugte sceneelementer. c.
Børneteater: Vi vil gerne betale for at få et børneteater til kulturhuset. Inge
Cecilie vil snakke med Maria, om hun kunne tænke sig at stå for et sådant
projekt. d. Karl vil undersøge om vi kan få en brugt græsslåmaskine som man
kan sidde på. Den må koste ca. 5.000 kr.
3. Hvad gør vi ved dem der ikke har betalt kontingent: Niels sender en reminder
ud til de 32 medlemmer.
4. Planlægning af generalforsamling den 20. april: Niels, Helge, Anne og Anita
(Anita var suppleant og kom ind i stedet for Kirsten) er på valg. Anne og Anita
ønsker ikke genvalg og vi skal derfor finde 2 personer der kunne tænke sig at
være med i bestyrelsen. Vi går hver i sær i tænkeboks, det må gerne være
nogle yngre kræfter end os ”gamle”. Suppleanterne Mogens og Ejvind vil gerne
genvælges. Anita vil gerne tilbage til at være suppleant. Efter
generalforsamlingen tilbyder vi et stort kaffe/kagebord. Karl bager en
lagkage, Anne en blommekage, Helge og Inge Cecilie bager medaljer med fyld,
Anita (Anders) bager en ”betonlagkage”. Niels og Inge Cecilie laver
bestyrelsesberetningen, Karl fremlægger regnskabet. Til generalforsamlingen i

2018 var der stemning for, at vi foruden generalforsamlingen også inviterer en
person til at fortælle om et interessant emne.
5. Åbent hus under kunstudstillinger: Kunstudstillinger bliver taget ned på en
torsdag og næste udstilling sættes op på en fredag. Om lørdagen er der åbent
hus fra 11-13. Ferniseringer bliver fortrinsvis afholdt om lørdagen hvis det er
muligt. Tilmeldt til at være kustode under åbent hus er Anne, Karl, Niels, Jane,
Inge Cecilie, Ane, Helge, Poul, Anita. Niels laver en kalender med datoer for
åbent hus, hvor til man kan melde sig på som kustode.
6. Nøglebrikker- Bestyrelsen fik udleveret nøglebrikker således, at vi ikke
behøver at lukke os ind i kulturhuset med en kode mere. Derved undgås også,
at der opstår fejl hvis man ikke lige får tastet koden ind korrekt.
7. Mobile ungdoms hus. Det er et ungdomsprojekt som kommunen står for og
som indebær en bus der kommer rundt i landsbyerne med henblik på kontakt
til unge.
8. ”Et letsindigt ord” koncert. Det er en koncert med krigssange, som vi
besluttede ikke at kontakte igen, da vi allerede har haft mange emner om
krigen.
9. Ekstra rengøringstimer. Kommunen har endnu ikke svaret på om vi kan få
bevilliget ekstra rengøringstimer men indtil da, snakker Inge Cecilie med Jane
om hun vil gøre rent. Poul aftaler med ”Mad for mænd” at de skal vaske gulv
efter hver gang de laver mad.
10. Erhvervsmæssig parkering ved kulturhuset. Det er uaktuelt, da de parkerede
maskiner ikke mere parkerer ved kulturhuset.
11.Eventuelt. Udvalget, som skal ”formulere kort og klart hvad huset indeholder
og med opfordring til at bruge huset”, består af Niels, Mogens, Anne og
Helge. De fortsætter med at lave denne formulering på et møde den 24. marts
kl. 15. Helge ser på om han kan lave opvaskemaskinen. Niels snakker med
Peter Walsøe om man kan få en bakke til at opsamle vand under maskinen.
12. Næste møde: Onsdag den 12. april kl. 15.

