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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Gedved	  Medborgerhus:	  06.10.2014	  
	  
Afbud:	  Birthe	  Bjørslev	  
	  
1.	  Referat	  fra	  mødet	  	  03.09.2014	  godkendt	  
2.	  Meddelelser:	  

a.	  Efterårets	  første	  foredrag	  havde	  kun	  3	  betalende	  tilhørere	  –	  trods	  annoncering	  og	  ophængning	  af	  ca.	  
15	  plakater.	  Jeg	  har	  også	  mundtligt	  reklameret	  mange	  steder	  

b.	  Kan	  vi	  gøre	  mere…..	  	  
	  	  	  	  Enighed	  i	  best.	  om	  at	  folk	  skal	  lære,	  hvor	  Medborgerhuset	  er.	  	  
	  	  	  	  Plakater	  er	  fremstillet	  så	  sandwichskiltene	  kan	  stå	  med	  beskrivelse	  af	  huset	  og	  dets	  aktiviteter	  	  
	  	  	  	  Med	  biblioteket	  i	  huset	  kan	  vi	  i	  relevante	  tilfælde	  annoncere	  sammen	  med	  Gedved	  Bibliotek	  
	  c.	  Skiltning	  
	  	  	  	  Seminariets	  oversigtsskilte	  står	  stadig	  på	  P-‐plads	  mm	  –	  og	  det	  skal	  blive	  stående.	  
	  	  	  	  En	  kopi	  bruges	  som	  skabelon	  for	  et	  nyt	  skilt	  –	  nugældende.	  
d.	  Yogalokalet	  (A12)	  	  
	  	  	  	  Instruktørerne	  ønsker	  at	  få	  tæppe	  på.	  Har	  selv	  skaffet	  et	  brugt	  tæppe,	  som	  ligger	  på	  reposen.	  
	  	  	  	  Bestyrelsen	  foreslår	  dem	  at	  købe	  et	  billigt	  tæppe	  i	  stedet,	  men	  er	  ikke	  parat	  til	  at	  bidrage	  økonomisk.	  
	  	  	  	  Prisen	  overstiger	  næppe	  prisen	  på	  overfladebehandling	  af	  det	  bestående.	  
e.	  Nyhedsbreve	  
	  	  	  	  Mange	  er	  delt	  ud,	  men	  nogle	  områder	  har	  stadig	  ikke	  fået	  brevet	  og	  programmet	  i	  postkassen.	  
	  	  	  	  Else	  påtager	  sig	  at	  fordele	  de	  resterende	  ruter	  til	  Bodil,	  Susanne	  og	  Søren.	  Hvis	  dette	  ikke	  slår	  til,	  	  	  	  
kontaktes	  en	  frivillig.	  

f.	  Kalender	  –	  lokaleleje	  
	  	  	  	  Jimmy	  skal	  bruge	  kalenderen.	  Må	  evt.	  have	  hjælp	  fra	  sine	  elever.	  
Øvrige	  lægger	  også	  arrangementer	  ind,	  og	  den	  digitale	  kalender	  er	  gældende	  i	  tvivlstilfælde.	  
Altså	  sørger	  alle	  for	  at	  have	  ajourført	  kalenderen.	  

g.Lokaleleje	  	  
	  	  	  	  Birgitte	  sender	  nu	  fakturaer	  på	  lokaleleje.	  
h.	  hjemmesider	  –	  intet	  at	  referere.	  

3.	  Bibliotekets	  reception	  
a.	  Onsdag	  aften	  sørger	  Martin	  og	  Søren	  for	  at	  fjerne	  alt,	  der	  ligger	  på	  reposen	  mellem	  A12	  og	  A13.	  
	  	  	  	  Rengøringsfirmaet	  møder	  onsdag	  den	  8.10.	  
b.	  5	  personer	  el.	  muligvis	  flere	  fra	  bestyrelsen	  deltager	  i	  .	  Birgitte	  holder	  en	  tale,	  hvori	  hun	  bl.a.	  nævner,	  at	  	  
Lokalrådet	  har	  givet	  	  	  kr.	  5.000.-‐	  til	  børneteater	  i	  anl.	  af	  åbningen	  af	  biblioteket.	  (15.10.2014)	  

	  c.	  vedtaget	  at	  købe	  en	  gave	  max.	  500	  kr.	  
	  d.	  Bodil	  fortæller,	  at	  åbningen	  markeres	  med	  åbningsreceptionen.	  Underholdning	  af	  en	  tryllekunstner	  
samt	  sang	  af	  Silje	  Kronow.	  Musikskolen	  underholder	  også.	  

	  	  	  Ulla	  Pedersen	  forestår	  som	  frivillig	  blomsterudsmykning	  på	  dagen	  	  
	  

4.	  Forpagtning	  
Jimmy	  underskrev	  aftalen	  i	  uge	  40	  og	  har	  udtalt,	  at	  han	  har	  mange	  aftaler	  i	  hus.	  
Statusoptællingen	  er	  ved	  at	  være	  færdigudregnet.	  
Betaling	  ?	  
	  

5.	  Nyt	  fra	  arbejdsgrupperne	  
a.	  Kunstforening	  –	  Stemningen	  er	  for	  at	  starte	  en	  Kunstforening.	  
Ole	  vil	  gerne	  hjælpe	  med	  vedtægterne.	  
Birthe	  Spiertz	  kontaktes	  (Susanne	  ?)	  
b.	  Frivillig:	  Alle	  i	  bestyrelsen	  skal	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  skaffe	  flere	  frivillige.	  
	  

	  
6.	  Reparation	  og	  vedligeholdelse	  
	   Radiator	  bag	  scenen	  er	  helt	  åben	  og	  behøver	  VVS-‐mand.	  
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Lamper	  i	  opgangen	  i	  tårnet	  skal	  ophænges.	  Maria	  har	  på	  loppemarked	  købt	  lamper	  =	  de	  få,	  der	  
allerede	  hænger	  der.	  
Ruder	  i	  opgangen	  og	  døren	  til	  Tårnet	  skal	  udskiftes.	  
	  

7.	  Økonomi	  
	   Tirsdag	  den	  14.	  oktober	  kl.	  19.30	  afholdes	  økonomimøde	  (Birgitte,	  Niels	  Arne	  og	  Else)	  
	  
8.	  Navn	  på	  huset	  
	   Beslutning/forslag	  skal	  ligge	  klar	  til	  generalforsamlingen	  i	  1.	  kvartal	  2015.	  
	  
9.	  Eventuelt	  
	   a.	  Medborgerhuset	  skal	  arrangere	  foreningernes	  julefrokost	  i	  år	  (behandles	  på	  næste	  best.møde)	  
	   b.	  Projektor	  

Den	  projektor,	  der	  er	  købt	  til	  filmklubben,	  er	  så	  fast	  i	  lokale	  A	  13,	  at	  den	  faktisk	  ikke	  kan	  flyttes	  
til	  andre	  lokaler.	  Skal	  der	  indkøbes	  én	  yderligere	  ?	  Skal	  Nordea-‐fonden	  søges	  om	  penge	  hertil	  ?	  

c.	  Martin	  har	  skrevet	  om	  rådne	  vinduer.	  Er	  det	  ikke	  en	  ide	  at	  søge	  Velux	  om	  donering	  af	  nye	  
vinduer	  ?	  Birthe	  undersøger,	  om	  det	  kunne	  opfylde	  fondenes	  formål	  –	  og	  søger	  i	  bekræftende	  fald.	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  
Else	  
071014	  
	   	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


