Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus tirsdag d. 29. juni 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, Signe Hansen, Ane Sofie Hansen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendtmed følgende bemærkninger:
Prøvemailen til Ane Sofie er gået igennem. Vi går ud fra at systemet fungerer.
Bookning er tilbage hos Niels. Camilla kigger lidt med fra sidelinjen.
3. Økonomi
Vi har 39.290 kr.
Vi havde alligevel en regning for legepladsen liggende på 29.000,- kr. Den er nu betalt.
Der er en regning for skilte og røgalarmer på vej.
4. Planlægning af legepladsåbning d. 15. august
Vi er enige om at holde åbningsfest for udvidelsen af legepladsen søndag d. 15. august kl. 14-16.
Budgettet er 15.000 kr.
Ejvind undersøger mulighederne for pandekager eller pølser + skaffer silkebånd.
Ejvind skriver ansøgning til kommunens genåbningspulje.
Christian kigger efter teater eller gadegøgl. Gerne i samarbejde med kommunens kulturkonsulent.
Christian står for snorklipning og tale.
Camilla spørger Katrine om hvor der blev skaffet sakse fra ved sidste indvielse.
Vi annoncerer i starten af august på Facebook og vores hjemmeside. Vi laver opslag til SFO’er og
børnehaver. Vi søger pressedækning af lokalavisen.
Vi har ikke noget planlagt møde inden indvielsen. Vi holder hinanden orienterede om aftalerne på mail, og
hvis der bliver behov for det, hasteindkalder vi til møde i starten af august.
5. Julemarked og Halloween
Punktet udskydes til august.
6. Rengøring
Christian fortsætter forhandlingerne med kommunen. Vi satser på, at kommunen overtager rengøringen
her og nu. Om rengøringen fremover skal varetages af kommunen, eller om der er lokalpersoner, der byder
ind på opgaven ser vi på om nogle måneder.

7. Eventuelt
Camilla har forhørt sig om priser hos hhv. Mette Lind og Anne Brandt.
Mette Lind kvartet koster 11.000,- kr. alt inkl.
Anne Brandt m. Camilla som pianist koster 4.000,- kr. alt inkl.
Priserne finder vi ganske fornuftige.
Camilla og Anne kommer med et forslag om en koncertdag i november.
En evt. koncert med Mette Lind diskuterer vi til august.
Årets Aktivitetsprogram for efterlønsmodtagere og alle pensionister i Lejre Kommune er delt ud.
Osted er slet ikke medtaget og i øvrigt dækket af tekst på forsiden.
Vi finder programmet mangelfuldt.
Møderække 2021
18. aug., 3. sept. Generalforsamling, 15. sept., 13. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

