Bestyrelsesmøde i Kulturbeholderen
Torsdag d. 17.marts 2016 kl 16:30
Mødet afholdes på Orø Kro
Dagsorden

Referat

1a Deltagere

Steen B. Langvad, Ole Nielsen, Osvald Laursen, Ole
Brinkmann og Birte Elzer

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

3. Meddelelser fra formanden

Kr. 5.000 overføres fra Vikingefestival til
Kulturbeholderen.
Mht de planlagte skiltestolper, vil der blive opsat
en ”model”. Planen er 5 vejvisere strategisk
steder på øen.

4. Kassereren – Økonomi

Der er siden generalforsamlingen indbetalt kr.
1.100 i medlemskontingent.

5. Igangværende/kommende projekter
5a. Klaplåge

5b. Stakit og hegn for køer
5c. Fræsning af sti

5d. Kulturparken

6. Arrangementer/tiltag i 2016

6a. Spørgsmålet vedr. reklame på Ø-cykel

5a. Der er ikke sket noget endnu mht arbejdet
med klaplågen. Steen arbejder på sagen.
5b. ON og OL går i gang snarest.
5c. Steen kontakter Erik, så man kan komme i gang
inden jorden bliver for tør.
5d. OL kontakter Trækirurgen for etablering af to
bænke (evt som sponsering) J
Til start opsættes 4 skulpturer. Steen kontakter
kunstnere.
Der arbejdes stadig på fremskaffelse af fliser.
I forb. med ArtsFestival d. 8.9.10.juli forventes der
aktiviteter I Kulturbeholderen som f.eks
historiefortælling v Trine, digte, foredrag (måske v
Arne Katholm), og Orøkoret.
Steen har en idé om at indføre en tradition m.
fakkeltog mm Kristi Himmelfartsdag. Steen vil
planlægge i samarbejde med Arne Katholm.
6a. Der var nogen usikkerhed omkring prisen for 3
måneders reklame. Steen får den rigtige pris til
næste møde.

6b. Rengøring af beholderen

6b. Ole og Osvald aftalte rengøring efterfølgende
onsdag kl. 13:30. Frivillig hjælper Jonna
Rasmussen kontaktes.

7. Eventuelt

Lejeaftale for Kulturbeholderen frem til 30.4.2033,
blev underskrevet af Steen, Ole N. og Osvald.

Salg af ejendom/Margrethebakken

Den store sten fra Mejeriet er opgivet. I stedet har
Per Karlsen en, som vi må få gratis.
Stenen blev godkendt ved besigtigelse efter
mødet. Bliver anbragt v Kulturbeholderen af Per
Karlsen søndag. Osvald bestemmer placeringen.
Lindenborg skilt fjernes!

Ole B. sørger for, at Lindenborgskiltene fjernes.
Ole Brinkmann orienterede om Kroens videre
fremtid.
Steen Langvad blev udpeget til at sidde i den
fremtidige bestyrelse.
Næste møde blev fastsat til torsdag den 14. april
kl. 16:30.

Ref.: Birte Elzer
22.03.2016

