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Gedved Kultur og Medborgerhus 
Bestyrelsesmøde den 30. maj 2017 kl. 19.30 – 22.00 

Seminariet 
 

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

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 Bem. til pkt. 6. Ruko-nøgler: 
 Det er ikke døren ud mod Egebjergvej, men yderdøren til Tårnet, der skal have ny 
 låsekasse, så den kan slås fra permanent af hensyn til virksomhederne i Tårnet.  
 Døren ud mod Egebjergvej kan allerede sættes til permanent åben med kontakten over 
 døren.	

 
2. Meddelelser 

• Orientering om mødet omkring Forsamlingshusene i Horsens Kommune 
 Martin deltog i mødet den 29.5. i Vinten Forsamlingshus og fandt at det gav god 
mening at deltage, da det gav mulighed for erfaringsudveksling vedrørende 
relevante emner som flaskecontainere, affaldsafhentning, fondsansøgninger, 
medlemsrekrutering, varmestyring, regler for visning på storskærme mm. 
Næste møde afholdes i Hansted-Egebjerg Forsamlingshus til efteråret. 
 	

• Bodil mener tidligere at have sendt en oversigt over kontigentsatser til 
paraplyorganisationerne Kulturhusene i Danmark og Landsforeningen danske 
Forsamlingshuse, men vil sende den (igen :-)). 
	

• Birgitte overvejer om vi skal annoncere på portalen selskabslokaler.dk. Det er gratis. 
	

• Det arrangement som Musikforeningen havde booket i kalenderen den 18.5. var 
blevet flyttet, derfor ingen afregning for denne dato. 
	
 

3. Handicaplift – orientering ved Niels Arne 
 Niels Arne har sammen med kyndige folk fået udarbejdet et mere detaljeret budget for 
 en handicaplift, som beløber sig til 280.000 kr., da der bl.a. skal fortages nogle 
 bygningsmæssige ændringer og el-installationer. Har ansøgt kommunen om et 
 støttebeløb på 210.000 kr. 
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4. Planlægning af arbejdsdag 

 Da flere havde måttet melde fra blev arbejdsdagen udskudt til søndag den 6.8.  
 Det blev i stedet besluttet at lave nogle mere uforpligtende arbejds/hygge-
 sammenkomster nogle hverdagsaftener i sommerens løb for at få gjort noget ved det 
 udendørs. Foreløbig er aftalt tirsdag den 13.6. kl. 19, men alle er velkomne til at tage 
 initiativ til andre dage. 
 
 Den 26.6. kl. 15 planlægger Else, Birgitte og Bodil arbejdsdagen i august. 
  Lamperne i den store sal trænger til rengøring. Input i øvrigt modtages gerne.  

 
5. Energirenovering – Status Martin 

 Martin fik grønt lys til at gå videre med etablering af noget energistyring, så det bliver 
 muligt at fjernstyre varmen. 

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

 Det blev besluttet at Niels Arne, Martin og Bodil skruer charmen på og forsøger at 
 sælge nogle folkeaktier/medlemskaber ved SuperBrugsen fredag den 9.6. kl. 17. Niels 
 Arne aftaler med Mikael. 

 
7. Kontakt til nuværende og tidligere sponsorer – status v/Bodil 

 Bodil har afsat noget af sin ferie til projektet. 
 Birgitte/Niels Arne prøver at finde det sponsorbrev, som tidligere er blevet benyttet. 
 Hvis firmaer skal have udgiften med i næste års budget, er oktober allerseneste frist. 
 Sponsorer tilbydes ”annoncering” på vores hjemmeside og i huset. 
 
 Mikael fra SuperBrugsen har planer om en Gedvedøl, hvor noget af avancen skal gå til 
 lokale foreninger. 

 
8. Aktiviteter i huset i den kommende periode – hvor langt er vi med efterårets program? 

 Der er 2 arrangementer inden sommerferien:  
 Foredrag den 6.6. med familien Hoe med efterfølgende spisning og  
 Fredagsbar den 23.6. i forlængelse af Sct. Hansbålet. 
  Biblioteket er ved at lægge sidste hånd på 
efterårsprogrammet 
 Musikforeningen er også næsten på plads med deres 
 Vinklubben ligeså 
 Husk! at skrive i husets bookingkalender og sende til Birgitte eller Bodil til den fælles 
 foreningskalender. 
 
 Det blev endvidere foreslået at prøve at få Rasmus Nøhrs rullende havefest ”Danmark 
 dejligst” til Gedved.  

 
9. Evt. 

 Birgitte vil gerne have lavet en markedsføringsplan og går bl.a. ind for minimum 2 opslag 
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på Facebook om ugen. Vil også se på en ændring af hjemmesiden. 
  Bodil og Søren undersøger om der kan laves en aftale med KODA 

 
 

 Næste møde mandag den 7.8. kl. 19.30 
	

 
 	


