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Gedved Kultur og Medborgerhus 

Bestyrelsesmøde mandag, den 7. august 2017 kl. 19.30 – 22.00 
Seminariet 

 
Referat	

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

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Bem. til pkt. 9: Bodil og Søren har endnu ikke fået klarhed på, om der kan laves en aftale 
med KODA, men vil finde ud af noget inden næste møde. 	

 
2. Meddelelser	

• Arbejdsdagen blev aflyst – så hvad nu? 
Tages op på næste møde	

• Kunstforeningen har bedt om lejenedsættelse 
Der foreslås et møde med brugerne af huset for at afklare vilkårene. Birgitte 
kontakter i første omgang Kunstforeningen	
 

3. Efterårets program skal ud nu – er vi klar? 
Musikforeningens program er på plads: Mek Pek, Almost Irish og julekoncert. 
Til kulturdagene den 27-28-29/10 arbejdes der på at få Rasmus Lyberth, men prisen er ikke 
helt færdigforhandlet. 
Vinklubben har også lagt program. 
Bibliotekets arrangementer er på plads og ligeledes filmklubbens. Dog kolliderer en af 
filmaftenerne med julekoncerten. Else snakker med Birthe om filmaftenen kan flyttes til en 
anden dag. 
Der opfordres til at tjekke kalenderen, når man planlægger arrangementer og huske at 
skrive ind. Der mangler også oplysninger om arrangementer i kalenderen på Gedved.dk. 
Beskrivelse af arrangementerne sendes snarest til Birgitte. 
  

4. Status økonomi v/Else 
Else orienterede og fremlagde resultatopgørelsen for 1.1.17-30.6.17. Likviditeten er OK	

 
5. Café – fremtiden v/Birgitte 

Birgitte gav en orientering om Café-situationenog perspektiverne fremadrettet	
 

6. Handicaplift v/Martin og Niels Arne 
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• Vi har modtaget tilskud fra Kommunen 
• Vi har modtaget tilbud fra Bent Johansen Thyssen 
• Næste skridt og tidsplan? 

Der er indhentet i alt 3 tilbud. Niels Arne arbejder videre med sagen.	
 

7. Energirenovering – V/Martin 
 

• Næste skridt og tidsplan? 
Martin er i flg. Niels Arne undervejs med nogle idéer.	

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

Enighed om at vi forsøger os igen med at stå ved Brugsen.Sidste gang gav nogle kontakter 
og gode snakke, omend kun begrænset i kassen. Næste gang vil vi være bedre klædt på. 
Birgitte har bestilt Mobilpay og vil sørge for flyers/visitkort og et opdateret program. Der 
står et højt bord på Birgittes kontor, som kan lånes. 
Dato ikke fastsat	

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

Bodil arbejder videre med det med udgangspunkt i de tidligere udarbejdede sponsorbreve.	
 

10. Aktiviteter i huset i den kommende periode? 
I flg.kalenderen er de første arrangementer filmklub den 13.9. og bibliotekets foredrag med 
Manu Sareen (for børn) den 19.9. 

11. Evt. 
Søren indstiller tænd/sluk på lamperne på toiletterne.	

 
OBS! Næste møde er flyttet til onsdag den 6.9. kl. 19.30	

 
 
 
Plan for forplejning (det er selvfølgelig tilladt at bytte):	
ü01.05. Else 	
ü30.05. Søren	
ü07.08. (Birgitte) 
   06.09. Martin 
   02.10. Niels Arne 
   06.11. Susanne 
   04.12. Birgitte 
   08.01. Bodil	
	
 

referent: Bodil	
 
 


