Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT - BESTYRELSESMØDE

Dato 18.05.2017

MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

Torsdag d. 4. maj 2017, Kl. 18.30-19.30 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Jens Breum, Kari Engberg, Rene Lambrecht, Mikael Hansen, John Nielsen

AFBUD:

Jesper Dissing, Stefan Moulvad

REFERENT:

Carina Uhre

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Orientering fra formanden
• Forenings-struktur: Mangler synlig aktivitet og info til borgere. Hvordan markedsføres huset,
hvad er fokus og hvem har ansvaret? – Forslag på 2-3 timers workshop/seminar med facilitator
ultimo juni. Jens indkalder.
• Ledige poster i bestyrelsen – Afventer udfaldet af bestyrelsesseminar i juni.
• Nyhedsbreve – Besluttet 6 nyhedsbreve om året. Mikael rykker foreningerne for input. Carina
sender bookingtal for 2016 til Mikael
3. Orientering fra foreningerne
• Godkendelse af sæsonbookinger – Spor 1 godkendt hver onsdag.
• Bookingvilkår for anmodninger/bekræftelser –
o Det er muligt at indlægge nye bookingtyper. Send en mail til Carina med typenavnet.
o Det er nu muligt at booke hele året, også sæsonbookinger, uafhængig af godkendelse
for andre sæsonbookinger.
o Alle foreninger kan se andres booking-anmodninger.
o Fotoklubben undersøger selv mulighed for klubmøde i andre lokaler.
• Status på flytning af lys-styring fra billedskole til sal – Tilbud godkendt
• Status på flytning af lyd-styring fra depot til sal – Tilbud godkendt
• Café - Lejre Bibliotekerne ”Kari” – udsat til seminar i juni.
4. Opfølgning på Fokus-emner
• Udstyr til info-skærme – Afv. Mikaels kommunikationsplan. Pkt. udgår pt. af dagsorden.
5. Eventuelt
• Logo på brætspil – kulturhusets logo kommer på brætspil om Lejre Kommune.
• Hjemmesiden – der mangler opdateret tekst til foreningssiderne på kulturhusets hjemmeside.
Mikael indsamler input og sender til Carina, der opdaterer hjemmesiden
• Revisor – Lejre Kunstforening har meldt sig ud af Kulturhuset og dermed også revisorposten.
Forslag om brug af kommunens revisor undersøges nærmere.
• Lys i salen – Rene afv. Tilbud fra lys-mand.
• Stige – Rene forslog køb af godkendt stige til huset. Pkt. udsættes til næste gang.
6. Næste møde
Carina doodler
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