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Gedved Kultur og Medborgerhus 

Bestyrelsesmøde onsdag, den 6. september 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 
Søren og Bodil: KODA ikke nået 
Søren: Lyset på toiletter er blevet justeret og skulle virke	

 
2. Meddelelser 

Intet	
 

3. Nyhedsbrev og program for efteråret 
Nyhedsbrevene med program for efteråret er klar til trykning (udsendt med dagsordenen) 
Foreningernes julefrokost fastsat til lørdag 2.12.	
 

4. Status økonomi v/Else 
Økonomien hænger sammen. 
Der blev mindet om at ansøgningsfristen til Oplandspuljen (kulturpuljen) er torsdag den 16. 
september.	

 
5. Café – fremtiden v/Birgitte 

Birgitte orienterede om forpagtningssituationen. Der starter ny forpagter (Jimmy og 
Christian) pr. 1.12.	

 
6. Fremtidig bestyrelses- og arbejdsstruktur v/Birgitte 

Der var enighed om at afprøve den foreslåede struktur (udsendt med dagsordenen) Næste 
møde i den samlede bestyrelse bliver 6.11. 	

 
7. Handicaplift v/Martin og Niels Arne 

 
• Næste skridt og tidsplan 

Niels Arne og Martin har holdt møde(r) og tager fat igen, når Martin kommer hjem 
fra ferie. 
Løsningen bliver en gelænderlift, en rampe fra den nedre del af Caféen til den øvre 
del og en rampe udendørs fra Egebjergvej	
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8. Energirenovering – V/Martin 
 

• Næste skridt og tidsplan 
Intet nyt pt. Martin er i gang. 
Birgitte: Thomas Sejersen har styr på udendørslamperne, som er ved at blive sat op. 
	

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

Niels Arne foreslår, at vi laver et fremstød den sidste fredag i hver måned. Det forsøges. 
Niels Arne/Martin aftaler med Michael fra Superbrugsen.	

• Tilbud på materialer er modtaget fra Dorthe Do 
Birgitte har fået tilbud på indstik og visitkort fra Dorthe. Enighed om at bestille 1000 
stk af hver.	

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

Bodil er stadig i gang	
 

11. Næste arbejdsdag? 
Er helliget arbejdet med ramper. Niels Arne og Martin giver nærmere besked	

 
12. Aktiviteter i huset i den kommende periode? 

Biblioteket har  den 19.9. besøg af Manu Sareen, der skal fortælle om sine børnebøger om 
Iqbal Farooq for 180 skolebørn. 
Kulturdagene den 27.-29. oktober. Der er fuld gang i planlægningen.	

 
13. Evt. 

Intet	
 

Plan for forplejning (det er selvfølgelig tilladt at bytte):	
ü01.05. Else 	
ü30.05. Søren	
ü07.08. (Birgitte) 
ü06.09. Martin  Niels Arne 
   02.10. Niels Arne 
   06.11. Susanne  Martin 
   04.12. Birgitte 
   08.01. Bodil	
 
Ny plan laves når fremtidige møder er fastlagt	
 

referent: Bodil 
 


