Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT - BESTYRELSESMØDE

Dato 09.04.2018

MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus’ Bestyrelse

TID OG STED:
DELTAGERE:

Tirsdag d. 3. april 2018, Kl. 19.00-21.15 i Hvalsø Kulturhus
Claus Langer, Robert Søderstrand, Mikael B. Hansen, Stefan Moulvad, Rene Lambrecht,

REFERENT:

Flemming Knappmann
Carina Uhre – Hvalsø Kulturhus

1. Konstituering af bestyrelse
• Sangskrivere - Mikael B. Hansen valgt som formand
• Kulturkaravanen - Claus Langer valgt som næstformand
• Musikskolen - Stefan Moulvad valgt som kasserer
• Musikskolen - Carina Uhre valgt som sekretær
• Fotoklubben genvalgt for år 2018-2020
• Kulturkaravanen genvalgt for år 2018-2020
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt med bemærkning om at punktet under eventuelt ”Sæsonbookinger” skal
være selvstændigt punkt.
3. Orientering fra formanden
• Forslag om større fælles forenings-event – tal sammen i foreningerne. Evt. emne til Temadag.
4. Orientering fra foreningerne
• Kulturel Event Forening og Spor 1 har ønske om blok-booking ca. 2 gange årligt til opsættelse og
forberedelse af teaterstykker. Dette vurderes, når konkrete ønsker på datoer er modtaget.
5. Opfølgning på Fokus-emner
• Skralde-projekt – Forslag om indkøb af 4 store transportable affaldsstativer med 4 forskelligt
farvede låg til store arrangementer – a la det eksisterende i kulturhuskøkken. Den generelle
pladsmangel er en udfordring ift. dette.
• Projektor – Pære bør skiftes til bedre model – Flemming undersøger nærmere. Kommentar fra
Hasse: der er ikke tale om ny pære, men om ny projektor til ca. kr. 30.000.
• Lys i salen – Budgetramme 30.000 kr. – Stefan og Hasse sætter dette i værk.
• Gardiner i salen bør udskiftes helt eller delvist. Punkt til næste møde. Kommentar fra Hasse:
indtil der tages beslutning om udskiftning, vil salen ikke kunne mørklægges.
• Andre ønsker – Salto-lås på hvide dobbeltdør ind til salen.
6. Eventuelt
• Sæsonbookinger for sæson 2018-2019 - Faste bookinger godkendt i kultursalen for:
• Sangskrivere hver 2. tirsdag kl. 20-23
• Fotoklubben onsdag kl. 19-22
• Spor 1 torsdag kl. 18.30-22.30
• Hvalsø Folkedansere tilbydes fast sæsonbooking i Hvalsø Hallen eller
Østergade.
• Orientering om lokaleændringer
• Stefan fremlagde forslag på lokaleændringer for depotrum og billedskolelokale. Ændringerne blev positivt modtaget med et ønske om en detaljeret
plantegning ved næste møde.
7. Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag d. 15/5-2018 kl. 18.
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