Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.30
Tilstede: Christian Fjeldsted Andersen, Poul Ravnkilde, Nils Jørgen Christiansen, Camilla Britt Donovan, Ane
Sofie Hansen, Mogens K. Nielsen
Fraværende: Niels Rasmussen, Lone Saaugaard Ipsen, Ejvind Rølling, Signe Hansen
1. Valg af ordstyrer
Christian valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet gennemgået og godkendt.
3. Økonomi
Vi har 67.535,- kr.
Vi mangler indbetaling fra 1 medlem og 2 sponsorer. Vi har ingen regninger liggende.

4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg
Vores havemand, Anders, har ind imellem været forhindret, og har derfor sendt Gitte til at passe haven. Da
Anders er honorarlønnet, er eventuelle vikarer dækket af hans forsikring, ikke vores.
Lejre Husflidsforening har afholdt sommerhøjskole 13.-16. juni. Det har været godt besøgt – ca. 40
deltagere.
4a. Kunstudvalget
Ane har ikke fået (automatisk) besked om ansøgning om udstilling. Vi ved, at den burde være sendt. Vi
undrer os. Christian laver en prøve.
5. Rengøring
Jane er lige nu langtidssygemeldt, og vi skal derfor finde en løsning på rengøring.
Christian tager fat i kommunen for at få dem til at overtage rengøringen. Det kommer måske til at få
indflydelse på størrelsen af vores tilskud.
Stor tak til Jane for hendes indsats. Bestyrelsen ønsker hende en god bedring.
6. Booking
Camilla har overtaget administrationen af lokalebookningen.
7. Arbejdsdag i foråret
Fastsat til d. 19. juni 9 – 12
Vi regner med at blive 9 – 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 frivillige.
Camilla brygger kaffe til kl. 9

Poul bestiller og indkøber rundstykker m.m.
Mogens og Ejvind laver en arbejdsplan
8. Genåbning af Osted Kulturhus
Vi ønsker at fejre genåbningen med flere arrangementer. Da der er restriktioner på antallet af deltagere,
regner vi med, at der vil være et underskud som skal dækkes af Kulturhusets kasse.
Vi har aftalt at fejre udvidelsen af legepladsen søndag d. 15. august kl. 14-16.
Christian og Ane vil forsøge at finde noget gadeteater med sigte på børn i alderen 5-12 år. Vi afsætter
10.000,- kr. til arrangementet.
Christian har skaffet idekatalog til børneteater. Kulturkonsulenten vil gerne hjælpe os med at finde det
rigtige.
Camilla havde forskellige forslag til koncerter bl.a. Mette Lind og Linnea Villén.
Camilla kontakter Anne Brandt med henblik på at få gennemført den planlagte operakoncert fra sidste år.
Det blev også aftalt, at Camilla tager kontakt til musikskolen, for at tilbyde kulturhuset til elevkoncerter.
9. Eventuelt
Vi har aftalt et ekstramøde tirsdag d. 29. juni kl. 19.30, for at få planlagt åbningen af legepladsen.
Møderække 2021
29. juni, 18. aug., 3. sept. Generalforsamling, 15. sept., 13. okt., 24. nov.
Alle møder begyndes kl. 19.30

