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Gedved Kultur og Medborgerhus	
Bestyrelsesmøde den 3. april 2017 kl. 19.30 – 22.00	

Seminariet 
 

Referat	
 

Tilstede: Birgitte Feldborg, Niels Arne Kjærgaard, Martin Frydenlund, Else Brendstrup, Søren 
Jochumsen, Bodil Beck, Kristian Grønbæk, Susanne Kyndesen 
Fraværende: Ingen	
 
 

1. Konstituering af den nye bestyrelse	
Formand: Birgitte Feldborg 
Næstformand: Niels Arne Kjærgaard	
Kasserer: Else Brendstrup 
Sekretær: Bodil Beck 
	

Meddelelser v/Birgitte	
v Sikkerhedstest (El) 	

Der har været foretaget sikkerhedstjek af el-området i forbindelse med 
biblioteket og i flg. Den modtagne rapport er der en række ulovlige fejl og 
mangler, men ingen påbud. 
Bodil tjekker om Biblioteket har modtaget rapporten og hvad man herfra 
tænker at gøre. 
Martin bemærkede endvidere, at der er en sikringgruppe, som ikke har noget 
med Biblioteket at gøre, der skal ændres. Martin tager sig af det.	
 

v Ny BBR-meddelelse	
Ny meddelelse er modtaget. Heri nævnes mulig eksistens af ældre olietanke på 
grunden, men intet er fundet ved en foretaget screening. 
Der blev fra bestyrelsen stillet spørgsmål til om Seminariet stadig er registreret 
som en undervisningsinstitution. Det fremgår dog ikke af meddelelsen.	

 
v Invitation til et møde om forsamlingshuse modtaget fra Peter Didriksen, Horsens 

kommune.	
Mødet afholdes den 20.4 kl. 18.30 i Sønder Vissing Forsamlingshus. Lokalrådet 
er også inviteret. 
Birgitte deltager, hvis hun har mulighed for det. Vigtig at vi er med og gør 
opmærksom på vores eksistens. 
	

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde	
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Forslag til arbejdsplan for det kommende år	
Birgitte spurgte hver især, hvad man gerne ville arbejde med. 
Bodil: samarbejde med de øvrige foreninger og kulturelle arrangementer 
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Martin: Teknik og hus 
Else: Økonomi	
Niels Arne: Handicapelevator, folkeaktier, ansøgninger i forbindelse med 
renovering, energiplan	
Søren: Kulturelle arrangementer, fredagsbar, Musikforeningsarrangementer 
Kristian: Havde erkendt, at han havde ladet sig vælge til den forkerte forening, da 
dét han brænder for og arbejder på er en cykelsti imellem Ørskov og Gedved samt 
en ny seminariehal. Mere kan han ikke overkomme og valgte derfor, med fuld 
forståelse fra den øvrige bestyrelse, at trække sig og i stedet tage kontakt til 
Lokalrådet. Der var i øvrigt en god snak med Kristian om hans visioner og han 
lovede at gøre sit til at Medborgerhuset får flere medlemmer.  
Susanne (der som suppleant trådte ind i bestyrelsen i stedet for Kristian): Vil gerne 
være standby og hjælpe til i konkrete situationer, men ikke binde sig til faste 
opgaver.	
Af nødvendige opgaver resterede Køkken, markedsføring, rengøring, varmestyring 
og sponsorer.	
Birgitte påtog sig at stå for køkken og markedsføring og sammen med Else at aftale 
rengøring med Yvonne. Else og Birgitte snakke med Birthe om hvad aftalen helt 
konkret er pt. 	
Bodil påtog sig at kontakte tidligere og eventuelt nye sponsorer.	
Martin prøver at få tænd- og sluk-uret til varmen til at fungere til de faste 
arrangementer. Ved øvrige arrangementer og udlejning af lokaler, skal der fines en 
løsning.	
 

4. Økonomi/Likviditet – Else orienterede	
Økonomien er pt OK. Der kommer ny lejer i Tårnet den 1.5.	
 Genforhandling af forpagtningsaftalen med Jørgen har endnu ikke fundet sted. 
Den nuværende aftale udløber 30.4.2017.  
Bestyrelsen udtrykte bekymring for om Caféen, med det nuværende niveau, kan 
give det afkast, der er nødvendigt for at økonomien i Medborgerhuset hænger 
sammen, men ser ikke noget alternativ lige nu. Det drøftes med Jørgen, 
hvordan indtjeningen kan øges. 
Bodil nævnte, at der er kommet mere liv i Caféen-området, hvor flere slår sig 
ned med en kop kaffe eller lignende og det har skabt en hyggelig stemning.  
	

 
5. Planlægning af arbejdsdag den 20.4.	

Flere i bestyrelsen havde problemer med at deltage den 20. og det blev derfor 
besluttet at finde en anden dag. Birgitte udsender en Doodle-invitation med 
datoforslag. 
Man var enige om, at det er vigtigt at få gjort noget inden Bededag, da der skal 
være konfirmationer i Huset. 
Birgitte? kontakter Jan (Helles kæreste), som har lovet at lave trappen op til 
salen. 
Når datoen kendes kontakter Bodil David Hudecek for at høre, om han vil 
deltage.	

 
 

6. Eventuelt	
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 1. mandag i måneden vil fortsat være fast mødedato. Ansvaret for 
forplejningen går på skift.  
 
Energi- og tilflyttermessen den 8. april. Her deltager bl.a. Gymnastikforeningen, 
skolen, børnehaverne, Musikforening og Vinklub. Vi laver også en stand for 
Medborgerhuset, som så vidt muligt holdes bemandet.  
 
Kristian kendte mange, som gerne ville støtte Medborgerhuset, men som 
savnede et Giroindbetalingskort. Birgitte laver nogle visitkort med vores 
kontonummer til uddeling og som også kan bruges ved Energi- og 
tilflyttermessen. 
 
I Pinsen er der skatertræf og besøg fra Oberwetz = mange mennesker i byen! 
 
Birgitte har talt med Nordea om vilkårene for Mobilpay til foreninger. Det 
koster 0,75 kr. pr. transaktion + 100 kr. årligt + telefon (mindste abonnement 45 
kr. eller taletidskort). 
	
Søren nævnte spørgsmålet om Koda afgift ved afspilning af musik. Jørgen vil 
gerne bruge musik til at skabe stemning, men det koster. Martin og Isabelle 
undersøger muligheden for en paraplyaftale gældende alle aktiviteter i huset og 
hvad det vil koste.	

 
 
 

Næste møde bliver 1. maj kl. 19.30. Else står for forplejningen. 
 

 
 
 

Referent: Bodil	


