Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 18. august 2021 kl. 19.30
Tilstede: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt
Donovan, Ejvind Rølling
Fraværende: Signe Hansen, Ane Sofie Hansen, Christian Fjeldsted Andersen, Mogens K. Nielsen
1. Valg af ordstyrer
Niels valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Økonomi
Vi har 38.206,- kr.
Der ligger en regning til Codan Forsikring på 5.920 kr.
Der er indkøbt røgalarmer, skilte og skraldespande. Christian har lagt ud, vi kender ikke det præcise beløb.
4. Nye forsikringsbetingelser fra Codan og ny pris
Vi har fået udvidet vores forsikring, så den nu ikke kun dækker indbo; men også legepladsen og evt. ulykker
på sidstnævnte.
Ny præmie er 5.920 kr.
Ejvind læser policen igennem for at sikre sig, at alt er i orden.
5. Rengøring
Ingen afklaring endnu.
Camilla kontakter Thure Dan Petersen fra kommunen for at aftale et møde med ham.
6. Booking
Niels og Camilla aftaler indbyrdes, hvem der passer hvad fremover.
7. Procedurer ved udstillinger
Der har været lidt tvivl om betingelserne for at udstille.
Man kan godt udstille selv om man ikke er medlem af Kulturhuset.
Prisen er 10% i provision til Kulturhuset.
Fernisering er gratis.
8. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Ingen nyheder
9. Generalforsamling d. 3. september
Vi er blevet enige om at udskyde generalforsamlingen til april.
Niels kontakter Ina fra kommunen for at høre om tilsendelse af det reviderede regnskab er nok.
Niels orienterer medlemmerne om vores beslutning.

10. Genåbning af Osted Kulturhus 12. september
Vi er enige om at lave en genåbningsfest d. 12. september kl. 13-18.
Programmet skal være
13.15 ca. Åbning af legeplads. Christian + børn klipper snor.
13.30-14.30 Gadeteater
14.30-16.30 Pandekager
17-18 Bellmania
Kommunens genstartspulje har bevilget os 10.000 kr. til arrangementet
Osted Pizzeria står for pandekager, marmelade og is. Det løber højst op i 1.500 kr.
Ejvind står for kontakt til pizzeria og genstartspulje.
Christian indgår aftale om gadeteater
Bellmania har tilbudt os en gratis koncert. Eneste udgift her bliver transport.
Vi ønsker at sætte en udendørs scene op. Vi har scenen, 6x3 m, vi mangler overdækningen af den.
Niels har fået et tilbud fra Hvalsø teltudlejning på 7.125 kr. for telt.
Lone kontakter Lone og Carsten Jørgensen, som udlejer telte, for at høre om de kan give os et bedre tilbud.
Hvis ikke de kan det, siger vi ja tak til Hvalsø Teltudlejning.
Niels sørger for vores lydanlæg.
Camilla skriver pressemeddelelse.
Niels står for annoncer og plakat.
Vi skal huske at kontakte Zilex, som har lovet at levere buketter til optrædende kunstnere.
Vi holder et ekstra møde for at samle op på aftalerne onsdag d. 1. september kl. 19.30

11. Andre arrangementer
Operakoncert m. Anne Brandt og Camilla Donovan bliver søndag d. 14. november kl. 15.
Pris: 4.000 kr. + en klaverstemning umiddelbart inden.
Camilla sørger for at aftale med klaverstemmeren.
Vi synes stadig godt om forslaget om Mette Lind kvartet og noget dukketeater; men er enige om ikke at
arrangere mere i efteråret.
12. Eventuelt
Ejvind får nøgle til huset. Så har Niels, Poul og Ejvind nøgler.
Vi har aftalt et planlægningsmøde d. 1. september kl. 19.30
Møderække 2021
1. sept., 15. sept., 13. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

