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Foreningen Hvalsø Kulturhus  
 
REFERAT - BESTYRELSESMØDE  

MØDEFORUM: Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse 

TID: Tirsdag d. 18. maj 2021, Kl. 17.30 

STED: Online: https://lejreckf.whereby.com/musik-og-billedskole-3 

DELTAGERE: Carina Uhre, Stefan Moulvad, Joan Dansberg, Mikael B. Hansen, Søren Dahl Petersen, 

Kristian Olesen  

AFBUD: Johanne Nagel, Tobias Mortensen, Lunde Ljungberg 

REFERENT: Carina Uhre – Hvalsø Kulturhus 

 

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
 Godkendt uden bemærkninger 

3. Orientering fra formanden 
 Velkommen til Joan fra Skrive-englene 
 Intet nyt fra formanden 

4. Orientering fra foreningerne 
 Kulturkaravanen – afholdte koncert d. 7/5 med Tue West og flere koncerter er på vej. 
 Indendørs foreningsaktivitet er formegentlig med i regeringens næste genåbningsplan. 

Administrationen vender hurtigst muligt tilbage med mere info til foreningerne om 
genåbningsplanen. 

 Fotoklubben har pt. fokus på ude-arrangementer og bruger ikke kulturhuse så meget. 
5. Opfølgning på Fokus-emner 

 Søren – Opgradering på lys mm.  
i. Lysmand har tjekket alt lyset igennem. Lamperne er blevet opgraderet med lys-setup 

flere steder og med styring fra samme pult. Bestyrelsen har besluttet køb af 
opgradering af lys – kr. 9000 ekskl. Installation. 

ii. Digital-mixer er indkøbt og afprøvet med succes. Forslag på køb af stage-bokse for kr. 
25.000 – bestyrelsen har besluttet købet. Nyt udstyr erstatter det forældede udstyr, 
der pt. forefindes på depotet.  

 Der er afsat penge til arrangementer foreningerne imellem. Mikael foreslog musik-/bog-
/oplæsnings-arrangementer. Joan foreslog bogmesse med musik. Mikael sender doodle på 
datoforslag ud på fysisk foreningsmøde/brainstorming vedr. foreningsarrangementer. 

 Carina undersøger reglerne/grundlaget for det kommunale økonomisk tilskud fra Lejre 
Kommune – foreningerne orienteres efterfølgende. 

6. Forslag på beslutning 
 Forslag på køb af oplæser-pult / foredragspult – Joan og Mikael undersøger pris for dette. 

7. Eventuelt 
 Ingen emner til eventuelt 

8. Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. september 2021 kl. 17.30 


