Bestyrelsesmøde i KulturBeholderen på Orø Kro
Onsdag den 5.okt. kl. 16:30 2016
Dagsorden

Referat

1.Deltagere

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

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser fra formanden

Steen meddelte, at Menighedsrådet har godkendt
KulturBeholderens overtagelse af Flagpladsen.
Der skal udfærdiges skøde. Ole N. vil kontakte sin
advokat om evt. hjælp til dette.
Steen viste skitser til ideer om fremtidig brug af
pladsen.
Steen udarbejder projektbeskrivelse og budget, og
der skal søges om tilskud fra sponsorer og andre.
Steen har deltaget i en event for Ole Brinkmann,
hvor 46 personer brugte KulturBeholderen og
området til kunstneriske aktiviteter . Et vellykket
arrangement, som fortæller os noget om, hvad
stedet også kan anvendes til.
Formanden havde spørgsmål til Ole N. vedr nyt fra
Fredningsnævnet. Ole vil rykke for et svar.

4. Kasserer

Der står pt 21.581 på kontoen.
Herfra skal trækkes 2.300, som er den
foreløbige udgift til vejskilt.
Der kommer stadig ret mange penge i den
frivillige entrekasse.
Ole N. vil sørge for, at man også fremover kan
betale med Swipp.
5. Brochurer – nyt oplag

Formanden vil rykke Hanne for brochurerne.

6. Arrangementer

Det blev aftalt at lave et arrangement lørdag
den 29.okt. eller lørdag den 5.nov.
Osvald kontakter Hans Jørgen Hersperger, som
for nylig er flyttet til Orø, for en aftale.
Der skal betales 25,- i entre v indgang, med
gratis adgang for interessemedlemmer.
Evt. honorar til Hans Jørgen, vides pt ikke.
Julehygge i KulturBeholderen den 23.dec. Der
aftales nærmere ved næste møde,

7. Kirkepladsen

Behandlet under meddelelser fra formanden.

8. Våbenskjold

Våbenskjoldet er endnu ikke sat op. Osvald
rykker Lasse.

9. Skiltning ved stenen

Der er opsat skilt med et velkommen til
besøgende, men også et påbud om, at der ikke
må køres på cykel på stien op til KulturBeholderen.

10. Vejskilt

Osvald og Steen regner med at vejskiltet er
klar til foråret. Foreløbig er der indkøbt planke
kr. 2.300. Der er afsat kr. 5.000 til formålet.
Placering foreslås ved Villys hjørne.

11. Eventuelt

Småsnak under eventuelt 

Næste møde

Der bliver aftalt nyt møde, når Osvald har fået
aftale i hus med Hans Jørgen Hersperger.

Birte Elzer
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