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Gedved Kultur og Medborgerhus 
Bestyrelsesmøde den 1. maj 2017 kl. 19.30 – 22.00 

Seminariet	
 

Referat	
 

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

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

2. Meddelelser 
• Orientering om mødet omkring Forsamlingshusene i Horsens Kommune 

 Birgitte orienterede fra mødet. Der var omkring 40 deltagere. Ole 
 Pilgaard og repræsentanter fra Teknisk forvaltning deltog fra kommunen.  
 En idé om at lægge Landsbypuljen sammen med Mellembypuljen blev luftet, 
 hvilket vi i bestyrelsen ikke umiddelbart synes er nogen god idé. 
 Birgitte blev på mødet gjort opmærksom på, at man kan opnå rabat på 
 forsikringer, hvis man er medlem af Landsforeningen Danske Forsamlingshuse. 
 (man er automatisk medlem, hvis man er medlem af en forsamlingshusforening. 
 Forsamlingshusforeningen for vores område hedder Trekantens forsamlingshuse 
 og dækker det tidligere Vejle Amt. Årligt kontigent: 380 kr., ref.) 
 Punktet udmundede i en snak om, hvorvidt vi hører til blandt forsamlingshusene
 eller rettere blandt kulturhusene, som også har en paraplyorganisation: 
 landsforeningen Kulturhusene i Danmark. 
 Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi deltager i den slags møder for at gøre 
 opmærksom på, at vi eksisterer. 
 	

• Status – reparation af ”glidedør i forgang” v/Søren 
 Martin og Ole Kirkholm har uden held forsøgt at få døren til at fungere og 
 vurderer, at der er behov for en servicetekniker fra firmaet og det er dyrt. 
 Søren prøver at snakke med elektrikeren igen.	

 
• Orientering om møde med Jørgen Skov 

 Else og Birgitte konkluderede fra mødet, at der pt ikke er basis for en 
 huslejestigning. Det blev aftalt med Jørgen, at der fremover skal være 2 ting på 
 menuen, så der er noget at vælge imellem.  
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 Der holdes et nyt møde med Jørgen inden sommerferien. 
 	

• Ansøgning til Mellembypuljen 
 Der er sendt ansøgning til Mellembypuljen om et beløb til ”Gedved Kulturdage” 
	

• Udendørslamper mellem Skovvej og seminariekøkkenet 
 Gennem Thomas Sejersen er vi blevet tilbudt 2 brugte lamper, magen til de de 
 høje, der er i parken i forvejen, samt hjælp til opsætning. 
 Birgitte kontakter Ingolf Nordal (den nye ejer af området) for en aftale. Martin vil 
 gerne med ind over ved  etableringen.	
 

3. Økonomi/Likviditet – Else orienterer 
 Det går pænt med økonomien. Else udarbejder et kvartalsregnskab til næse møde.	
 

4. Handicaplift – hvordan får vi samlet de sidste penge ind? 
 Vi mangler stadig 15.000 kr. som egenbetaling. Ved genfremsendelse af ansøgning til 
 kommunen nedsættes det ansøgte beløb til 210.000 kr. 
 Bodil (eller Søren) spørger Flemming Holm om han vil hjælpe med nogle tips til 
 ansøgninger.	

 
5. Planlægning af arbejdsdag 

 Arbejdsdagen bliv fastsat til den 10. juni kl. 9-16. 
 Anne Mette Asp kontaktes for at høre om der kunne  være nogle flygtninge, der har lyst 
 til at deltage	

 
6. RUKO-nøgler/-system v/Martin 

 Det er ikke lykkedes Else at lokalisere nogle af de manglende nøgler ved at kontakt 
 tidligere ansatte. Birgitte sørger for at få den nødvendige dokumentation for 
 ejerforholdet sendt til RUKO, så vi kan få lavet nogle nye. 
 Det er nødvendigt at få lavet så låsen på døren ud mod Egebjergvej kan slås fra, når 
 der er behov for det.	

 
7. Energirenovering – Status Martin 

 Martin og Ole har lavet en strategiplan for etablering af lysstyring. Materialeforbrug 
 ca. 10.000 kr. Der indhentes tilbud på etablering fra Valeur.	

 
8. Folkeaktier – hvad gør vi? Opdatering v/Niels Arne 

  Niels Arne har udarbejdet en skrivelse og har en plan. Dorthe (grafiker) engageres til at 
 hjælpe.	

 Vi skal fortælle ’den gode historie’.	
 

9. Kontakt til nuværende og tidligere sponsorer – status v/Bodil 
 Har fået en liste over tidligere sponsorer 
 Martin kontakter Tigerens Rede 
 Birgitte kontakter LRP 
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 Bodil kontakter Sydbank, DKI (Preben Borregaard) m.fl. 
	

• Aktiviteter i huset i den kommende periode – hvor langt er vi med efterårets program? 
 Koncert med Tamra Rosanes fredag den 5. maj. 
 Kamæleonkoncert søndag 7.maj. 
 Musikforeningen: Mulighed for at lave en fredagsbar mere inden sommerferien, evt. 
 Sankt Hans aften. 
 Til efteråret er planlagt koncerter med Mek Pek, Almost Irish samt en julekoncert. 
 Biblioteket: Bl.a. et foredrag med Manu Sareen  for skolebørn og rejseforedrag, film om 
 Sydafrika og oplæsning for voksne. Programmet har deadline 15. maj. 
 Filmklubben:  4 film er programsat. 
 Kunstforeningen: én udstilling planlægges.Dato ikke fastlagt 
 Vinklubben 
 Mor-mentor (Familiedialogen) ved Marie Moesgaard blev foreslået. Birgitte kontakter 
 hende. 
 Kulturdagene gentages 15.-18. marts 2018. Hele huset er reserveret i kalenderen og 
 begivenheden skrevet i Gedvedkalenderen. 
 Alle opfordres til at bruge fælleskalenderen! 
  	

10. Evt.	
 

 Næste møde 3.6. kl. 19.30. Søren står for forplejningen	
 
	


