Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT - BESTYRELSESMØDE
MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

Tirsdag d. 15. maj 2018, Kl. 18.00 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Stefan, Mikael, Rob, René, Claus, Lunde, Carina

REFERENT:

Carina

Dato 18.05.2018

1. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra sidst – vedhæftet
• Godkendt uden bemærkninger
3. Orientering fra formanden
• Foreslog at bestyrelsesmøderne blev afholdt på max 1 time. Lunde og Carina supplerede med
gerne torsdag i ulige uger.
• Foreslog en forenings-konkurrencesport med teater, sang og digte
• Foreslog gratis foredrag efter sommerferien med marketingkonsulent mhp. Sociale Medier
4. Orientering fra foreningerne
• Spor1 samt Kulturkaravanen har brug for vejledning til bookingsystem. Aftalt at Carina sender
info om ”workshop” efter sommerferien. René tilbød også at hjælpe indtil da.
5. Opfølgning på Fokus-emner
• Gardiner i salen bør udskiftes helt eller delvist – Rene foreslog at undersøge prisforskel på
renovering af nuværende gardin-motor og udskiftning til manuel snorre-træk. Hasse
undersøger.
• Plantegning vedr. lokaleændringer depotrum og billedskolelokale – Stefan fremlagde forslag
på ombygning af nuværende billedskolelokale:
a. Spor 1 flytter til 1. sal i salens depotrum
b. Fotoklubben flytter til aflåst skab i salens depotrum
c. Salens depotrum skal fremover kun indeholde inventar til salen
d. Billedskole-lokale deles i 2. Det ene rum benyttes til AV-udstyr (lyd- og lys-udstyr) og
det andet til musikundervisning. Gl. pedelkontor ombygges til ekstra musiklokale.
e. Tidshorisont for færdig etablering afhænger af økonomisk støtte fra kommunen.
f. Det blev aftalt at opstarte projektet med opbygning af skillevæg i billedskolelokalet, så
AV-udstyr kan flyttes.
6. Eventuelt
• Hasse meddeler: Det er ikke nok at udskifte pæren i projektor. Det er nødvendigt med en ny
projektor. Aftalt prisniveau kr. 30.000.
• Mikael ønsker regnskabsoverblik på køb af projektor, lys og gardiner.
• Stefan orienterede om kommende kulturnat d. 7/9 i Hvalsø. Foreningerne opfordres til at
komme med gode ideer til koordinationsgruppen. Kontakt evt. Caroline Møller. Rob taler med
René om evt. samarbejde.
• Rob foreslog etablering af Børneteater-gruppe i kommunal regi. Stefan kommenterede: God ide,
men foreslog at Rob selv etablerede egen forening i første omgang evt. med kontakt til
folkeskolen.
7. Næste møde
Planlagt til d. 13. september 2018 kl. 18:00-19:00
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