Foreningen Hvalsø Kulturhus
REFERAT

Dato 03.02.2020

MØDEFORUM:

Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse

TID OG STED:

Torsdag d. 23. januar 2020, Kl. 18:30 i Hvalsø Kulturhus

DELTAGERE:

Rene, Flemming, Jesper, Johanne, Rebecca, Stefan, Claus og Carina

AFBUD:

Morten og Mikael

REFERENT:

Carina Uhre

1. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra sidst
 Godkendt uden bemærkninger
3. Punkter til eventuelt
 Nyt bookingsystem Conventus (Carina)
 1.sals depot (Flemming)
 Molton-tæppe i salen (Jesper)
 Ny Spor1 repræsentant
4. Orientering fra formanden – udsat til næste møde da formanden var fraværende
5. 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/lejrekommune-med-i-samarbejde-om-roegfri-fremtid/
 Tekst på www siden der klart beskriver foreningernes ansvar i forhold til brug af sal og udstyr.
Status Claus? Udsat til næste møde
6. Orientering fra Administrationen
 Notat/info om ABA-anlæg og regler for brug af åben ild. – Besluttet at Stefan undersøger
reglerne for slukning af systemet mv. Kontaktinfo vedr. driftsforstyrrelser kan ses på
hjemmesiden samt opslag i kulturhuset.
7. Opfølgning på Fokus-emner
 Status på Lyset i kultursalen: Besluttet at Jesper undersøger pris/mulighed for køb af lys-styringsystem til nuværende lys i salen. Køb af yderligere 2 lamper (kr. 5.000), hvis prisen for lysstyrings-system er acceptabel.
 Indkøb af puder/hynder/stole til strædet: Lunde forslår at borgere i stedet benytter biblioteket
som opholdssted. Pkt. til næste møde: Ophold i salen/strædet.
 Sæsonbooking for andre end foreninger i Lejre Kommune? Besluttet at dette ikke er en
mulighed. Enkeltbookinger kan godt lade sig gøre.
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8. Eventuelt
 Nyt bookingsystem Conventus er igangsat og alle foreninger kan gratis oprette egen forening i
systemet. Alle foreninger er inviteret til workshops i uge 5. Nuværende bookinger bliver flyttet
fra EGon til Conventus. Pr. 1/8-20 er det Conventus der er kommunens bookingsystem.
 1.sals depot roder. Der bliver sørget for at der kommer brik-lås på døren snarest.
 Foreslået at Molton-tæppe i salen deles til begge endevægge. Jesper undersøger nærmere.
 Rebecca (Spor1) træder ud af bestyrelsen og erstattes af Lone Frederiksen.
9. Næste møde
 Generalforsamling aftalt til d. 31. marts 2020 kl. 18-19. Efterfølgende konstituerende
bestyrelsesmøde ca. kl. 19-20.
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