Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT - BESTYRELSESMØDE

Dato 06.04.2017

MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

Torsdag d. 30. marts 2017, Kl. 19.00-20.00 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Jens Breum, John Nielsen, Stefan Moulvad, Rene Lambrecht, Mikael Hansen

REFERENT:

Carina Uhre – Hvalsø Kulturhus

1. Konstituering af bestyrelse
Kulturkaravanen – Jens Breum valgt som formand
Sangskriverne – Mikael Hansen valgt som næstformand
Fotoklubben – John Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem
Kulturel Event Forening – Rene Lambrecht valgt som bestyrelsesmedlem
Lejre Musikskole – Stefan Moulvad valgt som kassér
Hvalsø Kulturhus – Carina Uhre valgt som sekretær
Der er følgende ledige poster i bestyrelsen:
1 repræsentant som bestyrelsesmedlem
2 repræsentanter som suppleant
1 repræsentant som revisorsuppleant
Er der en medlemsforening, der kunne tænke sig at repræsentere sin forening i bestyrelsen, så
send en mail til formanden Jens Breum (jensbreum@live.dk) eller sekretær Carina Uhre
(cauh@lejre.dk).
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Orientering fra formanden
Jf. formanden beretning skal der være mere opmærksomhed på følgende punkter.
Møde disciplin: skal forbedres, dette også for at kunne være en beslutningsdygtig bestyrelse.
Forenings-struktur: Mangler synlig aktivitet og info til borgere. Hvordan markedsføres huset?
Mikael foreslog kursus i sociale medier for at synliggøre og invitere til arrangementer.
Stefan kommenterede – Hvor er fokus, hvem har ansvaret, hvad er der brug for.
4. Orientering fra foreningerne
KulturEventForening – planlægger udendørskoncerter og mini-festival
Sangskriverne – planlægger studie-arrangement, Klubaftener, spildansk
Kulturkaravanen – planlægger 2 store projekter om året, openair-koncerter, samarbejde med
andre kulturhuse, Film, Teater
Fotoklubben – planlægger foredrag 4/4. Mangler opbakning fra medlemmer
5. Opfølgning på Fokus-emner
• Udstyr til info-skærme
Mikael udarbejder oplæg til kommunikations-strategi med virtuel foreningsoversigt.
• Bedre net-forbindelse
Pt 20/2 hastighed. Ved opgradering til hastighed på 60/10 er der en merpris på kr. 1625 kvt.
Behov vurderes og punkt sættes indtil da på Ide-liste.
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• Lys i kultursalen
Besluttet: Tilbud fra PD Production vurderes af Rene, Jens og Jesper Dissing. Godkendt køb på
max. kr 30.000 med autoriseret opsætning.
• Nyt Servicekatalog
Status på nyt Servicekatalog blev drøftet. Pt. ingen udsigt til servicekatalog for kulturhusene i
Lejre Kommune.
6. Eventuelt
Køb af flygel: Besluttet at kulturhuset betaler kr. 5000. Flygelkontoen betaler kr. 5000.
Restbeløb dækkes af musikskolen.
Gulv i depot: Besluttet at Hasse indhenter tilbud på nyt gulv i depotet. Godkendt max.beløb kr.
5000.
Flytning af lys-styring: Besluttet at Hasse indhenter tilbud på flytning af lys fra billedskolelokalet
til kultursalen.
Flytning af lyd-styring: Besluttet at Hasse indhenter tilbud på flytning af lyd fra depotet til
kultursalen. Tilbud udsendes til bestyrelsen for godkendelse.
Ny hjemmeside: Hjemmeside opsagt og lagt over på www.lejre.dk/Oplev for bedre
synliggørelse hos kommunens borgere og foreninger..Domæne www.hvalsoekulturhus.dk er
stadig aktiv. Beskrivelse af medlemsforeningerne skal opdateres, og du bedes derfor hurtigst
muligt sende en opdateret beskrivelse af din forening til Carina Uhre cauh@lejre.dk.
7. Næste møde
Fastlagt til d. 4. maj 2017 kl. 18.00-19.00
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