Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

Tirsdag d. 21. maj 2019, Kl. 18:30 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Lunde, Mikael, Flemming, Rene, Stefan, Claus, Rebekka

AFBUD:

Tobias Mortensen, Morten Sejerøe, Carina Uhre

REFERENT:

Stefan Moulvad

Dato 21.05.2019

1. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst
 Godkendt.
3. Orientering fra formanden
Dette punkt omhandlede opklaring og afdækning af et uheld der har været i kulturhuset ved et
foreningsarrangement. Og resulterede i en afklaring om brug af stiger og lift i kulturhuset fremover.
Ifølge arbejdstilsynets vurdering skal der bruges lift eller stillads når der arbejdes i den højde. Det blev
derfor besluttet at indgå en aftale med Hvalsø Hallen om lån af deres lift, frem for at købe en bedre
stige, som tidligere forslået. Stefan og Carina undersøger hvordan denne aftale skal effektueres så det
bliver så nemt som muligt at reservere liften. Evt. udgifter forbundet ved lån og transport af lift kan
helt eller delvist dækkes af vores samlede aktivitetspulje. Dette skal endeligt godkendes når S&C
fremlægger den endelige aftale inc. evt. omkostninger.
Det blev også besluttet at der fremover ikke skal stå stiger i salen, da det kan ”opfordre” til forkert
brug af disse.
Der blev også besluttet at bestyrelsen informeres direkte og så tidligt som muligt hvis der opstår
lignende uheld i fremtiden. Det pålægger den involverede forening at informere bestyrelsen.
Det blev også besluttet at tilføje en tekst på www siden der klart beskriver foreningernes ansvar i
forhold til brug af sal og udstyr. Claus kommer med et udkast til denne.
Orientering fra foreningerne


Lejre Arkiv (Tobias): Orienteringspunkt ang. Lejre Kommunes nye samarbejde med Røgfri Fremtid: Se:
https://www.lejre.dk/nyheder/nyheder-og-pressemeddelelser/2019/april/lejre-kommune-med-isamarbejde-om-roegfri-fremtid/ - Lunde informeret og bestyrelsen afventer yderligere instruktion om dette

4. Opfølgning på Fokus-emner
 Status på Lyset i kultursalen: Der er sat et nyt møde i kalenderen d. 20/6 kl 10.00 med Jesper,
Renè, Michael, samt Jesper Stauning fra spor 1. for at afgøre næste skridt.
 Indkøb af stor stige med repos på toppen: Frafald grundet anden løsning
 Indkøb af puder/hynder/stole til strædet: Lunde smider 3-4 sidepuder i strædet og vi ser
hvordan det spiller ud.
5. Eventuelt
 Etablering af teknikrum og av udstyrs-opbevaring. Det blev forslået at K-huset bidrager med Kr.
15.000.- til etablering af dette. Det vil være en delt finansiering mellem musikskole, CKF og Khuset. Der er flertal i bestyrelen for dette men da det ikke har været et punkt på denne
dagsorden, vil vi lade den endelige beslutning stå åben for evt. kommentarer frem til 7/6.
Hvorefter det vil betragtes som vedtaget.
 Det blev vedtaget at udsætte indkøb af talerpodie til vi har udbedret vores opbevarings
situation.
6. Næste møde
 Aftalt til d. 12/8 kl. 18.30-20.00
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