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Foreningen Hvalsø Kulturhus  
 
REFERAT - BESTYRELSESMØDE  

MØDEFORUM: Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse 

TID: Tirsdag d. 26. april 2022, Kl. 18.30-19:30 

STED: Hvalsø Kulturhus 

REFERENT: Carina Uhre – Hvalsø Kulturhus 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt uden bemærkninger 
2. Godkendelse af referat fra sidst 

 Godkendt uden bemærkninger 
3. Konstituering af bestyrelsen 

 Søren Dahl Petersen valgt som formand 
 Mikael Bent Hansen valgt som næstformand 

4. Orientering fra formanden 
 Forslag på vedtægtsændring på bestyrelses-repræsentanter 

5. Orientering fra foreningerne 
 Kulturhus puljen er til for aktiviteter i huset samt drift/vedligehold 
 Mikael forslog fæles SoMe foredrag 

6. Sæsonbookinger 2022-2023 
 Alle faste bookinger godkendt og svaret. Tolstrupkor godkendt pr. 2023 

7. Opfølgning på Fokus-emner 
 Status fra Brainstormingsmøde d. 18/1 – mødet blev aflyst 
 Nyt brainstormingsmøde fastsat til d. 16/6 kl. 19. Søren indkalder foreningerne. 

i. Faciliteter og indhold i huset 
ii. Foreningsaktiviteter 

8. Nye medlemmer 
 Skrive-englene – Morten Brunbjerg 

9. Forslag til beslutning 
 Status på køb af storskærm er kun aktuelt hvis der etableres nyt wifi-netværk. Søren kontakter 

IT-afdelingen for svar på mulighed for dette (med Kristian’s notater) 
10. Eventuelt 

 Hvalsø Kulturnat ”overlever” med nye unge frivillige kræfter. Stefan opfordrer til at melde sig 
til foreningen. 

 Spor 1 Teaterforening er opløst. Foreningen rydder depotlokalet for deres inventar. Dette 
skaber mulighed for at opsætning af reoler til inventar for andre brugere af huset. Mikael og 
Kristian taler sammen om behov og videreformidler til pedel Morten J.  

 Forslag på investering af mindre bar til arrangementer 
 Kristian undersøger mulighed for ny projektor 
 Der mangler batterier til fjernebetjeningerne, lys i 1.sals depotrum (Morten) 
 Forslag på batteri-skuffe i AV-rum (Morten) 
 Forslag på at dør til 1.sals depot bliver ændret til salto-lås (Morten) 

11. Næste møde 
 13. september 2022 kl. 17:30 

 
 


