
 
Referat af bestyrelsesmøde i  

Gedved Kultur-og Medborgerhus 5.12.2016. 
 

 Afbud fra Martin Frydenlund og Søren Jochumsen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 
2. Meddelelser 
3. Folkeaktier – status og næste skridt./Niels Arne 
4. Økonomi/Else 
5. Energirenovering/Martin 
6. Bannere/Martin 
7. Kommende aktiviteter 
8. evt.  

 
1. Ingen kommentarer 
2. Meddelelser: Birthe: Horsens Rengøring er opsagt pr. 1.december og 

rengøringen er overtaget af Yvonne Engel. Horsens Rengøring har endnu ikke 
fjernet deres rekvisitter ligesom nøglerne ikke er afleveret. Derfor skal deres 
sidste regning først betales, når nøglerne er afleveret. Biblioteket har ikke 
tilsluttet sig at bruge Yvonne Engel. Der er aftalt at Yvonne kan købe de 
nødvendige rengøringsmidler/rekvisitter når Horsens Rengøring har fjernet 
deres. Der er ny støvsuger, rengøringsvogn, svaber mm men der mangler klude 
og vi skal finde ud af at få indkøbt toiletpapirsruller og sæbe.  Opfølgning på 
arbejdsdag. Enighed om at det var en positiv dag, selv om vi godt kunne have 
brugt et større opbud. Men en god positiv stemning og der blev lavet meget. 
Der indkaldes til en ny dag i foråret 2017. Næste gang vil vi intensivere 
annonceringen. En beboer (Helle fra Gymnastikforeningens partner) har tilbudt 
at ville lave trappen op til Salen, så den bliver pænere. Ansøgning til 
Mellembypuljen. Niels Arne orienterer og har sendt en ansøgning om støtte til 
handicaplift, så vi følger op den bevilling, vi har fået fra Vanføreforeningen. 
Julefrokost i Foredragssalen. Fin aften selv om der manglede borddækning 
mm. Receptionen den 3.12 i Cafeen. Flot arrangement med tilpas mange 
deltagere. Også presseomtalerne var gode. Vinklubben vil være CafeJørgen 
behjælpelig med prisfastsættelser af vin ligesom kvaliteten af vinen også kan 
finjusteres. Mødelokale til foreninger i Tårnet er etableret og en ny stor 
kopimaskine som kan kopiere A2 format er indkøbt og ankommet med støtte 
fra Horsens Kommune.   

3. Der er nu solgt Folkeaktier for 16.500 kr hvilket er 11 stks. Efter jul skal der 
kampagnen for at sælge Folkeaktier intensiveres. Vi har brug for pengene til 
energirenovering.  

4. Else har kikket på regnskabet og anbefaler at der ikke bruges flere penge pt.  
5. Udgår, da Martin ikke er til stede! 
6. Bannere udgår af samme grund.   



7. Alle skal indsende meddelelser til Birgitte, som står for at skrive Nyhedsbrev 
som skal husstandsomdeles. Det er nu.  

8. Evt. Næste bestyrelsesmøde er 9. januar og Susanne står for forplejningen.  
 
Birthe Bjørslev - referent 
 


