Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen
Dato: 11. april
Tid: 19
Sted: Caféen
Deltagere: Dorthe E, Merete, Steen E, Alexander, Frederikke, Dorte W,
Ann, Gunilla (ref)
Afbud:Steen K
Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Generalforsamling
- Valg til bestyrelsen: Har vi nogen
kandidater?
- Hvem sikrer kontaktoplysninger
til nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Dorte W sørger for at få navne mm fra nyvalgte

3. Medlemmer
- Status på medlemmer.
- Reminder om generalforsamling og
betaling.

Medlemslisterne er ved at blive opdateret af
Alexander, men det er ikke færdigt endnu. Gunilla vil sende navne på dem der har betalt direkte til banken og beder Dorte Påske om at
gøre det lige før gf.
Alexander sender reminder ud vedr betaling af
kontingent.
Dorthe har skrevet i Karmagruppen og vil gøre
det igen for at holde lidt liv i opslaget der.
Frederikke sætter et A3 opslag op og sender det
til Gunilla som printer og hænger det op i huset.
Status 1. kvartal udleveret
Det ser ganske fornuftigt ud. Måske endda lidt
godt i forhold til cafesalget. Især når man tager
i betragtning at der var lukket i januar.
Ideer:
At vedlægge materiale eller skrive et par linjer i
dagsorden om nogle af punkterne, så alle kan
være lidt bedre orienteret til møderne.
At lave en lille pakke med div. papirer. Vedtægter, kompetencefordeling, lidt om Kulturfonden
mm.
Dorte og Dorthe printer det de synes giver mening.
I forbindelse med konstituering og formandsskift er det måske en god ide at ryste posen
med opgaver lidt, så de bliver mere fordelt. Man
kan evt udpege en næstformand.
En opgave som der skal tages fat på snart, er
forhandlingen af kontrakten for de næste år.
Forslag til konstituerende møde: 16. maj.

4. Økonomi
- Status
5. Overgang til ny bestyrelse
- Modtagelse af nye bestyrelsesmedlemmer.
- snak om konstituering, arbejdsfordeling m.v.

6. Kulturpunktet
7. Orienteringer
Fra formanden
Fra lederen
Andre

Arrangementet af Ørenlyd var ret fantastisk.
Bestyrelsen kunne godt ønske at de fortsatte –
hvis de ikke skulle videre nu.
Der har været møde i det nye Lokaludvalg. Dorthe er blevet formand for kulturudvalget.
Der er ansat en vikar, Kaspar, som hjælper til
med husets kommunikation.
Martin er stedfortrædende leder de næste fire
uger.
Aurea holder i kulturarrangementerne.
Der er ved at blive hyret barselsvikarer ind til at
tage vare på udlejning om produktion fra juni til
september.

8. Eventuelt
9. Bestyrelsens lukkede punkt -

