Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus tirsdag den 8. august 2017 kl. 19
Ordstyre: Karl
Referent: Inge Cecilie
Tilstede var: Niels, Poul, Mogens, Christian, Helge, Inge Cecilie, Anita, Ane Sofie og
Ejvind.
0. Information om Lejre lokalforening: Lisbeth Balle som sidder i bestyrelsen for
Kræftens bekæmpelse, Lejre lokalforening, informerede om deres arbejde i
foreningen. De vil gerne støtte os i et arrangement i Osted hvor overskuddet
skulle gå til Kræftens bekæmpelse men ligeså vigtigt var det, at gøre
opmærksom på, at der findes en lokalforening som gerne vil være aktiv i
Osted. Der var snak om den 7. okt. som går under navnet ”Lyserød lørdag”.
Bestyrelsen vil drøfte hvordan vi forholder os til dette ønske.
1. Godkendelse af referat. Pkt. 4. Nedtagning af væg: Vi venter stadig på
byggetilladelsen fra Lejre Kommune. pkt. 8. Spil dansk dag (Fløjtenisten). er
den 29. oktober kl. 19:30. Pkt. 9. Niels kontakter stadig kommunen vedr.
utætte tagrender. Niels kontakter Anne vedr. deltagelse i
arrangementudvalget. Uffe vil gerne være behjælpelig. Referatet godkendt.
2. Økonomi. Beholdningen er på 35.000 kr. Derfra skal trækkes en
forsikringsregning på 4.500 kr.
3. Arbejdsfordeling til sommerjazz den 20 aug: A. 91 billetter er solgt, kun 2
billetter uden mad. Niels sætter en annonce på Facebook samt sender en
reminder til medlemmerne. Der skulle gerne sælges nogle flere billetter. B.
Niels laver 1000 A5 sider til omdeling i alle postkasser i Osted. Helge deler ud i
Baunehøj. Niels i Flinterne og Baunemosen. Ejvind i Skovens Kvt. Inge Cecilie
på Byvejen og Toftekæret, Ane Sofie i Tofterne, Karl på Alfarvej, Christian i
Lysholmparken, Anita på Hovedvejen. C. Teltet bliver sat op den 12. aug. Alex
må gerne slå græsset den 11. aug. Niels informerer ham. Det lille telt skal

sættes op. Alex står for det. Niels informerer ham. D. Niels sender besked ud
til vennerne om de vil hjælpe den 18.19, 20 og 21. aug. E. Borde, stole,
skraldespande samt scenen hentes i Hvalsø fredag den 18. aug. Af Niels og
Helge. Det hele hentes af Antikbilen. Bestik hentes hos Jens P lørdag. Niels
kommer med en kabeltromle. Alex er parkeringsvagt ligesom sidste år og
laver skilte. F. Billetterne koster 240 kr. med mad og 140 uden mad. Karl og
Inge Cecilie tager imod billetter og betaling. Karl Frandsen tager også imod
mobilpay. Borde og stole sættes op søndag formiddag samt krukker med sand
til cigaretskod. Niels kontakter Brugsuddeleren vedr. øl til festivalen.
Musikerne skal have henholdsvis 8.000 kr. og 7.000 kr. inklusiv alt. G. Alle
møder kl. 9 søndag morgen. Vi sørger for morgenmad. Der skal dækkes bord
og vi skal rydde op bagefter festen. Hvis der skal sælges pølser og brød, kan
det evt. være Niels Jørgen der står for det. Kaffen skal laves af os i
Kulturhuset. En kande kaffe koster 30 kr. på dagen.
4. Opfølgning af punkter fra sidste referat. Invitation til politikerne i anledning af
kommunevalget. Invitationen er til den 31. oktober kl. 19:30 i Osted
Kulturhus. 7 partier har tilmeldt sig. Niels rykker de sidste 4 partier.
Dagsorden vedr. partiaftenen sendes ud i okt. til partierne. Niels og Inge
Cecilie formulerer et brev til medlemmerne, hvor vi spørger dem, om hvilke
emner de synes der skal stilles til politikerne. Det skal være emner der specielt
skal handle om Osted og udviklingen. Derefter udvælger bestyrelsen på vores
næste møde 3 emner, som sendes til politikerne.
5. eventuelt: Brev fra Maria Rørbæk vedr. værket Ordtrolden. Vi siger nej tak til
at udfylde ansøgningsskema på nuværende tidspunkt. Niels udfylder et
ansøgningsskema vedr. ansøgning om kulturstøtte fra Lejre kommune til
Fløjtenisten arrangementet.
6. Næste møde er den 27. september kl. 19 i kulturhuset.

