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Foreningen Hvalsø Kulturhus  
 
DAGSORDEN - BESTYRELSESMØDE  

MØDEFORUM: Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse 

TID: Tirsdag d. 7. september 2021, Kl. 17.30 

STED: Online-møde 

DELTAGERE: Michael, Joan, Kristian, Tobias, Lunde, Søren, Stefan, Carina 

REFERENT: Carina Uhre – Hvalsø Kulturhus 

 
 
REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt uden bemærkninger 

 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
 Godkendt. 
 Dog har Michael ikke fået indkaldt til brainstormingsmøde med foreningerne. Dette sker 

snarest via doodle. 
 
 

3. Orientering fra formanden 
 Intet nyt. 

 
 

4. Orientering fra foreningerne 
 Kristian: Udfordring vedr. klubaften når elektronikken ikke virker. Administrationen vil, så vidt 

det er muligt, orientere foreninger, hvis der er udfordringer med afholdelse af 
foreningsmøder. 
 
 

5. Opfølgning på Fokus-emner 
 Orientering om foreningsmøde vedr. brainstorming på foreningsarrangementer, udsat til 

næste møde. 
 
 

6. Forslag på beslutning 
 Status på køb af oplæser-pult / foredragspult – Joan og Mikael: foreslår pult fra AV-Concept 

med indbygget lyd og lys og hjul – kr. 7000. Mikael sender mail vedr. indstilling. Hvis ingen 
kommentar indenfor frist, kan køb godkendes. 
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7. Eventuelt 

 Lunde orienterede om det nye adgangssystemer der bliver etableret uden foran Kulturhuset 
og vil give biblioteksadgang mellem kl. 6-22. Der bliver også etableret videokamera. Dette 
bliver igangsat i løbet af efteråret 

 Lunde orienterede: Der pågår pt. møde med Byudviklingen vedr. miljø foran biblioteket samt 
fælles integration af strædet og bibliotek. 

 Lunde: Rulle-udstillingsplancher ønskes malet ensfarvet og en anden opbevaringsplads. 
 Mikael roser engagement af Hvalsø Kulturnat, hvor bl.a. Skriveenglene og Sangskriverne 

deltog. Stor succes.  
 Stefan supplerer at projektgruppen bag Hvalsø Kulturnat efterspørger nye kræfter og ideer. 

Opfordring til alle foreninger at spørge i netværk. 
 Kristian efterspørger overvejelse på køb af storskærm i kultursalen til fast installation bag 

moltontæppe. (ca. pris 15.000). Kristian kommer med oplæg. 
 Kristian: adgang til internet, kan der etableres adgang til andet netværk end gæstenetværk? 

Carina: Pt. ikke en mulighed pga. Lejre Kommunes sikkerhedsnetværk. 
 

8. Næste møde 
 Aftalt til d. 7/12 kl. 17.30 


