
	  

1	  
	  

	  
	  
	  

Gedved	  Kultur	  og	  Medborgerhus	  
Bestyrelsesmøde	  den	  6.	  Januar	  2015	  kl.	  19.30	  –	  22.00	  

	  
Referat	  

	  
Afbud	  fra	  Birgitte(syg).	  Birthe	  deltog	  fra	  pkt.	  5.	  
	  

1. Godkendelse	  af	  seneste	  referat	  
Udsat	  til	  næste	  møde	  
	  

2. Meddelelser	  
v Nyhedsbreve	  

i. Jeg	  mangler	  input	  (aktiviteter)	  for	  at	  skrive	  dette	  
Der	  udsendes	  Nyhedsbrev	  med	  opfordring	  til	  at	  blive	  medlem	  og	  deltage	  i	  
Generalforsamlingen	  den	  16.	  marts.	  Endvidere	  omtale	  af	  de	  indtil	  nu	  
planlagte	  arrangementer	  og	  det	  annonceres,	  at	  der	  kommer	  en	  
aktivitetskalender	  ud	  snarest.	  	  
Birgitte	  skriver	  Nyhedsbrevet.	  
Inge	  står	  for	  uddelingen.	  
	  

v Tårnet	  -‐	  update	  
Der	  er	  p.t.	  3	  lejere.	  2	  mere	  er	  på	  vej.	  
	  

3. Evaluering	  af	  året,	  der	  er	  gået	  
Der	  var	  bred	  enighed	  om,	  at	  året	  er	  gået	  over	  forventning	  
	  

4. Økonomi	  
v Status	  

Kassereren	  orienterede	  om	  regnskabet.	  Det	  ser	  rimeligt	  ud.	  
v Budget	  2015	  

Udskydes	  til	  næste	  møde	  
	  
	  

5. Nyt	  fra	  arbejdsgrupperne	  
Filmklubben	  kører	  på	  skinner.	  Der	  er	  planlagt	  film	  for	  resten	  af	  året.	  Medlemstallet	  vokser	  
støt	  
Foredragsgruppen	  har	  indtil	  videre	  planlagt	  2	  foredrag.	  Flere	  er	  på	  vej.	  
Musikforeningen	  er	  i	  gang	  med	  planlægning,	  men	  har	  ikke	  noget	  endeligt	  på	  plads	  endnu.	  
Vinklubben	  kører,	  men	  har	  ikke	  nye	  datoer	  fastsat.	  
Der	  var	  ikke	  noget	  nyt	  fra	  Kunstgruppen.	  
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Niels	  Arne	  oplyste,	  at	  de	  penge,	  der	  er	  bevilliget	  fra	  Kulturpuljen	  vedrører	  2014-‐
arrangementer.	  Der	  søges	  igen	  i	  2015.	  
	  

6. Ansøgning	  Real	  Dania	  
Niels	  Arne	  havde	  udarbejdet	  et	  forslag	  til	  projektbeskrivelse,	  som	  blev	  diskuteret	  og	  rettet	  
til.	  Niels	  Arne	  og	  Birthe	  laver	  en	  finpudsning	  og	  den	  endelige	  udformning	  bliver	  sendt	  ud	  til	  
godkendelse	  i	  bestyrelsen,	  inden	  den	  bliver	  lagt	  op	  på	  nettet.	  
Alle	  gør	  en	  indsats	  for,	  at	  vi	  får	  mindst	  200	  til	  at	  tilkendegive	  støtte	  til	  projektet.	  Tidsfrist	  
27.	  januar.	  	  
	  	  	  

7. Hvad	  skal	  huset	  hedde?	  
v Vi	  skal	  have	  et	  forslag	  klar	  til	  generalforsamling	  

Der	  var	  enighed	  om	  at	  "Gedved	  Kultur-‐	  og	  Medborgerhus"	  er	  det,	  der	  har	  slået	  
igennem	  i	  praksis	  og	  derfor	  det,	  vi	  foreslår.	  
"Seminariet"	  dækker	  hele	  komplekset.	  
	  

8. Hvad	  er	  tilbuddet	  til	  medlemmer	  af	  huset?	  
I	  forbindelse	  med	  Generalforsamlingen	  inviteres	  medlemmerne	  til	  et	  let	  traktement	  og	  
underholdning	  efter	  generalforsamlingen.	  Søren	  finder	  noget	  underholdning.	  
Starttidspunkt	  for	  Generalforsamlingen	  blev	  sat	  til	  18.30.	  
	  

9. Venner/sponsorer	  af	  huset	  
v Up-‐date	  

	  Der	  er	  givet	  tilsagn	  fra	  tre	  sponsorer/venner.	  Ikke	  alle	  er,	  af	  forskellige	  årsager,	  
blevet	  kontaktet	  endnu.	  Der	  gøres	  en	  fornyet	  indsats.	  

v 	   Praktiske	  opgaver	  m/logo	  etc.	  
v Hvordan	  sikrer	  vi,	  at	  vi	  holder	  det,	  vi	  har	  lovet?	  
v Hvad	  gør	  vi	  fremadrettet?	  

Ingen	  endelig	  konklusion	  på	  ovenstående	  tre	  punkter	  
	  

10. Planlægning	  af	  generalforsamling	  
v Skal	  vi	  spise	  i	  forbindelse	  m/generalforsamling?	  
v Skal	  vi	  have	  andet	  på	  programmet	  end	  generalforsamling?	  

se	  pkt.	  8	  
	  

11. Evt.	  
v Dato	  for	  revisormøde	  

Udskydes	  
	  

Referent:	  Bodil	  


