Foreningen Hvalsø Kulturhus
Dato 08.04.2016

REFERAT - BESTYRELSESMØDE
MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

31. marts 2016, Kl. 19.00-21.00 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Palle Bruselius
Stefan Moulvad
Carina Uhre
Mikael B. Hansen

AFBUD:

Lone Frederiksen
Margit Thomsen, Erik Barfoed, John Nielsen, Jesper Dissing

REFERENT:

Carina Uhre

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
• Kulturkaravanen genvalgt – Formand Palle Bruselius
• Fotoklubben genvalgt – Bestyrelsesmedlem
• Lejre Musikskole – Kassér Stefan Moulvad
• AUM Genesis, Hvalsø Bio og Lejre Kunstforening genvalgt som suppleanter for 1 år
• Mogens Petersen genvalgt som folkevalgt revisor for 1 år
• Varny Hansen, Hvalsø Bio genvalgt som folkevalgt revisorsuppleant for 1 år
2. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt med bemærkning om at nogle punkter var behandlet tidligere og skulle derfor ikke
drøftes igen.
3. Orientering fra foreningerne
• Sangskriverne afholder event i samarbejde med AUM-genesis d. 20/4.
• Teaterhvalen ændrer navn til Spor 1 Teater
4. Opfølgning på Fokus-emner
• Udstyr til info-skærme
Status fra Palle: Indkøb af Samsung 40” skærm med UHD format til ca. 12.000 kr.
Det blev besluttet at investere i dette. Mikael tilbød at være Administrator-rollen. Punkt udsat
til næste møde
• Kort orientering på ideer
i. Status fra Palle på grafisk udkast vedr. foreningsoversigt udenfor Kulturhuset. Punkt
udsat til næste møde.
• Andre punkter:
i. Status på samarbejdet omkring Lejre Kulturdage (Margit). Det blev besluttet at Mikael
tager kontakt til Margit
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5. Eventuelt
• Netværk- samt annonceringspulje for kulturhuset tilføjes i budget. Fast pris på kr. 1700 excl.
moms for en kvartside. Drøftelse om regler for økonomisk støtte til annoncering. Besluttet at
annoncer skal indeholde kulturhusets logo og der udarbejdes en skabelon for kulturhusannoncer samt et loft på 3 annoncer årligt.
• Den nye Handicap-parkering foran kulturhuset giver store udfordringer for tilgangen til
kulturhuset for bl.a. musiker, teaterfolk, redningskøretøjer mv. Stefan undersøger muligheden
for ændring af dette.
• Der blev drøftes nyt regelsæt for fast ugentlig møde-aktivitet i kulturhuset. Stefan og Carina
kommer med oplæg til nyt regelsæt på næste møde.
• Kulturhusets medlemskab af Danmarks Kulturhusforening giver Koda fordele. Mikael har
efterfølgende undersøgt reglerne og udsendt dette til bestyrelsen.
• Router for netværket til kulturhuset er opsat i trappe-opgangen på 1.sal, i tilfælde af at den skal
resettes.
• Lås til skabe i køkkenet er bestilt
• Lys/lamper i kultursalen – Hasse er i gang. Indkøb skal godkendes af bestyrelsen.
• Skabe i kulturstrædet udsættes til næste møde
6. Næste møde
• Afholdes torsdag d. 19/5 kl. 19-21 i Hvalsø Kulturhus
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