Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT - BESTYRELSESMØDE
MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:
DELTAGERE:

Torsdag d. 13. september 2018, Kl. 18.00 i Hvalsø Kulturhus
Flemming, René, Johanne, Claus, Mikael, Lunde, Stefan, Carina

REFERENT:

Carina Uhre – Hvalsø Kulturhus

Dato 24.09.2018

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra sidst - vedhæftet
Stefan orienterede Fotoklubben om lokalerokade jf. referat fra sidst.
Referat godkendt uden yderligere bemærkninger.
3. Orientering fra formanden
Gratis foredrag med marketingkonsulent Mai Sinius mhp. Sociale Medier d. 18/9 kl. 19-21. De fleste
foreninger deltager. Besluttet at Kulturhusforeningen sponserer en vinkurv til foredragsholder.
4. Orientering fra foreningerne
Velkommen til Johanna (Foreningen for Hjemmepassede Børn).
Flemming påpegede at trådløst internet ikke virker (TDCFA24) samt adgangsforholdene til depotet var
temmelig begrænset. Informerede også om at den nye projektor er rigtig god.
René ønsker at sponsere en mixer til kulturhuset, når det nye AV-lokale står klar.
5. Opfølgning på Fokus-emner
o Booking af AV-udstyr i EGon: AV-udstyr følges med booking af kultursalen, men skal fremover
bookes separat i EGon. Dette gælder også scenen.
o Claus orienterede at han var med i en processgruppe vedr. bookingsystem. Gode ideer/ønsker
til bookingsystem kan sendes til Claus.
o Ny projektor opsat d. 14/9.
o Opsætning af 4 stk. truss til lys er sket d. 14/9 – restbeløb på kr. 15.000 til indkøb af Par-lamper
samt spots undersøges af Hasse.
o Udskiftning af gardiner i salen – Falke Makiser har meddelt at nuværende gardiner er for tunge
til manuel snorretræk. Reparation af 2 gardiner kr. 14.000 – totaludskiftning kr. 42.000. Stefan
undersøger budget herfor. René påpegede at der kom lys ind over skolegårdsdøren. Dette
kunne evt. afhjælpes med en plade.
o Ombygning af billedskolelokale samt ekstra depotrum. Arbejde påbegyndes snarest.
Finansieringen af denne interne rokade skal betales af kulturhus, musikskole og CKF. Stefan
kommer med budget-udkast til endelig godkendelse af kulturhusets andel i dette.
o Da Musikskolen pga. lokalemangel er nødsaget til at benytte kultursalen 1 gang ugentlig, vil
Mikael sende forslag/mail på kommentar til Henrik Nevers bilag vedr. Musikskolens
høringssvar til kommunen d. 20/9.
6. Eventuelt
Ønske om at få det sorte Molton bagtæppe op igen – Hasse undersøger om det kan komme op igen.
Netværk i kulturhuset svigter og kører meget langsomt. Forslag på hurtigere netværk. Hasse
undersøger og Mikael følger op.
Ønske om at få de gamle stikkontakter på bagvæg afdækket – syner ikke pænt.
ABA-system: Brandmyndighedssystem gør at der ikke må anvendes røgkanoner i kulturhuset. René
tjekker op hvilke andre mulighed der kan bruges. Stefan undersøger med Brandvæsnet.
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7. Næste møde
Næste møde: 29. november 2018 kl. 18-19.
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