Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT - BESTYRELSESMØDE
MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

Mandag d. 25. september 2017, Kl. 18.00-19.00 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Jens Breum, Rene Lambrecht, Mikael Hansen, Stefan Moulvad

AFBUD:

John Nielsen, Kari Engberg, Jesper Dissing

REFERENT:

Carina Uhre

Dato 04.10.2017

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger
2. Orientering fra formanden
• Forenings-struktur
o Forslag på bestyrelses-workshop vedr. husets brug og forenings-struktur blev positivt
modtaget og Jens indkalder til 3 timers workshop (november 2017)
o Livlig debat om hvad huset kan bruges til; gensidige forventninger, krav og rettigheder.
• Ledige poster i bestyrelsen
o Punktet afventer beslutninger fra kommende workshop om forenings-struktur.
3. Orientering fra foreningerne
• Kommunikationsstrategi 2017
o Michael fremlagde forslag til kommunikationsstrategi. Dette affødte følgende
kommentar:
 Forslag på presse-indlæg vedr. kulturhusets historie 2007-2017
 Forslag på etablering af 3 workshops for alle foreningerne i kommunen
 Forslag på bruger/borger- ”grundramme” ifm. historier i tekst og billeder om
husets aktiviteter. Rene undersøger.
 Forslag på ”belønning” af bedste historie/billede på FB/www
 Forslag på køb af kamera, hvor billeder kan oploades på FB/WWW
 Forslag på oprettelse af flere administratorer på FB
o Michael udarbejder ”drejebog” i samarbejde med Jens
• Status lys
o Rene afventer stadig tilbud på lys i salen. Dette skal fremlægges for bestyrelsen, når
hele tilbuddet foreligger.
• Info om lokaleindretning
o Der var fuld bestyrelses-opbakning vedr. Stefan’s ideer om lokale-ændringer af
depoter, studie og billedskolens lokale.
4. Eventuelt
• Stige
o Rene foreslog indkøb af stige eller rullestillads til kultursalen. Rene indhenter tilbud.
• Vedligeholdelse af døre/vinduer
o Carina og Hasse skal orienteres ved behov for reparationer/vedligeholdelse af huset.
• Røgmaskiner i kulturhuset
o Røgalarmsystem kan ikke slåes fra, derfor er det ikke tilladt at bruge røgmaskiner i
kulturhuset. Mulighederne undersøges nærmere af Rene.
5. Næste møde
• 3-timers workshop indkaldes snarest til afholdelse til november 2017.
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