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Gedved Kultur og Medborgerhus 

Bestyrelsesmøde mandag, den 6. november 2017 kl. 19.30 – 22.00 
Seminariet 

 
Referat	

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

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet fra den 6. september blev godkendt uden bemærkninger	

 
2. Meddelelser 

Der deltager 12 i netværksmøder, hvilket er rigtig flot 
De 2 lamper, der er sat op udenfor skal flyttes over på den anden side, inden at der kan 
sættes strøm til. Birgitte snakker med Thomas Sejersen om, hvornår det kan blive.	

 
3. Status fra de enkelte udvalg: 

• Økonomiudvalget v/Else 
Else havde ikke nået at lave status. Der er tegnet 2 nye folkeaktier og 4 nye 
medlemsskaber. 
Else foreslog at sende reminder til tidligere medlemmer. Tror at det er en 
forglemmelse eller at man blot venter på en opkrævning. Alle bakkede op om 
forslaget.	

i. Sponsorer v/Bodil 
Der er sendt til 2, en tidligere og en ny. Flere er på vej.(Efterfølgende er der 
kommet positiv respons fra LRP)	

ii. Folkeaktier v/Niels Arne 
Niels Arne og Martin har lavet fremstød ved Brugsen, uden at det har givet 
det store resultat, ud over nogle gode snakke, men går ind for, at vi 
fortsætter indtil videre. Én udtrykte interesse for at hjælpe med noget 
praktisk. 
Vi skal huske at udbyde folkeaktier og medlemskaber til alle arrangementer. 
	

• Bygnings- og renoveringsudvalget v/Martin/Niels Arne 
i. Eltjek & Brandtjek 

Foretages 11.11. Brandtjek er ikke obligatorisk. Brandslukkerne bør 
udskiftes.	

ii. Energirenovering 
Ole Kirkholt arbejder på en EDB-løsning, så varmen kan fjernstyres. 
Lyset skal være så lavteknisk og enkelt at styre, så alle kan finde ud af 
det.Martin arbejder videre.	
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iii. Handicaplift 
Der skal laves noget el. Martin snakker med Henrik elektriker og Thyssen 
Krupp. Det skal i gang snarest. 
Niels Arne gjorde opmærksom på, at der nok skal sendes en 
byggeansøgning. Martin laver en. 
	

• Markedsføringsudvalget v/Birgitte 
Lokalrådet har bevilliget penge til nyt design af hjemmesider. Arbejdet er i gang. 
	

• Aktivitetsudvalget v/Søren & Bodil m.fl. 
Intet nyt 
	

• Forpagtnings- & udlejningsudvalg v/Birgitte 
Den nye forpagter, Kristian Schmidt, overtager 1.12. 
Evt.udlejning af det tidligere filmlokale afventer  den nye forpagter.	

 
4. Aktiviteter i huset i den kommende periode? 

Biblioteket har Anne O koncert, Skumringstid i Norden og Film om Sydafrika 
Vinklubben har arrangement den 21. 
Musikforeningen kan melde udsolgt til Almost Irish-koncerten 
Vælgermøde 
Filmklubben	
6.12. er der julefrokost for netværk 
Forårets arrangementer skal planlægges snarest. Bodil spurgte om der kunne være 
interesse for et foredrag om Olsen-banden-filmene, som er blevet tilbudt. Der var ikke den 
store tiltro til, at det vil kunne trække publikum. 
 

5. Julefrokost 
Husk tilmelding	

 
6. Ansøgning til kommunen 

Formanden har sendt en ansøgning til kommunen om et tilskud eller afdragsfrit lån med 
begrundelse i, at vi står over for nogle store pålagte investeringer, bl.a. fjernvarme og 
kloakseparering.	

 
7. Vores nye forpagter 

Kristian Schmidt, tlf. 2027 5227, hjemmeside: sørensen-schmidt.dk 
	

8. Mørklægningsgardiner 
Der var udbredt enighed om, at de ophængte gardiner ikke var pæne og for vanskelige at 
trække til og fra. Beslutningen blev at de tages ned igen.	

 
9. Evt. 

Intet	
 

Næste møde ikke fastsat	
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referent: Bodil	


