Bestyrelsesmøde i KulturBeholderen
Torsdag d. 14.april 2016 kl. 16:30
Dagsorden
1. Deltagere

Steen Langvad, Osvald Laursen, Ole Nielsen og
Birte Elzer

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
3a. Repræsentant i ”Foreningen Isefjordens
Perle”

Steen har meldt fra som repræsentant i
foreningen pga. tidsnød.
Men stor undren over, at der er udpeget en
repræsentant fra KulturBeholderen uden vores
vidende. Dette er dybt utilfredsstillende, og Ole
Brinkmann kontaktes (det gør Steen), for en hurtig
aftale om møde, hvor Kulturbeholderens
bestyrelse vil meddele Ole Brinkmann, at
KulturBeholderen ikke ønsker at være
repræsenteret i foreningen ”Isefjordens Perle”.

3b. Fra sidste møde reklame på Ø-cyklen. Den
eksakte pris.

750,- for reklame i 3mdr. a 200,- + 150,- for
reklamen. Der var ikke flertal for forslaget.

3c. Status for klaplåge.

Klaplåge projektet overtages af ON og OL.

3d. Skulpturer/kunst til Kulturparken

Der bliver indkøbt 2 bænke. OL sætter i værk.
Udgift hertil ca. 5.ooo. Der laves måske en ekstra
bænk af telefonpæl.
Til september tænkes ”Koen” og evt. ”Flyveren” ,
opstillet i Kulturparken.
SL har planer om en liggende sten med sværd,
som børn og andre barnlige sjæle kan få morskab
af. OL skaffer en sten fra Karlsen.

4. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
4a. Status for Kulturparken

Status behandlet under 3d.

4b. Overvågning af Kulturbeholderen

Der er indkøbt kamera til omkring 700,- kr. OL og
ON monterer det i KulturBeholderen.

5. Kasserer - Økonomi

Der er pt. 16.389,30 kr på kontoen. Heraf via
mobile pay 115,- kr. og 169,- kr. fra kisten.

6. Igangværende/ kommende projekter
6a. Plantning af de sidste buske

De sidste buske, som skal plantes langs marken,
skal i jorden nu. OL kontakter Bjarne Pihlmann.

6b. Maling af stakit

Maling af stakit og grillfest slås sammen.
Der arrangeres arbejdstimer med efterfølgende
belønning i form af en lille grillfest. Der indkøbes
pølser, øl og vand i Brugsen. Det bli’r lørdag den
7.maj 10-14.
Hmmm, det blev ikke aftalt, hvem der står for
arrangementet, indkøb mm.

6c. Eventuelt en grillfest?

7. Eventuelt
7a. Ambassade i København. Deltager vi?

OL har givet tilsagn til Sune om KulturBeholderens
deltagelse i Ambassade i København, som er den
6., 7.og 8 maj. Vi kan kun deltage den 6. og 8.

7b. Lindenborg-skiltene?

Er fjernet.

8. Næste møde

Der bliver aftalt næste bestyrelsesmøde efter
mødet med Ole Brinkmann, som blev aftalt til
onsdag den 20. kl. 16:30.

d. 15.april 2016
Ref.: Birte Elzer

