Referat til bestyrelsesmøde i KulturBeholderen
Onsdag den 24.august 2016 kl. 17:30
Indkaldte: Steen B Langvad, Ole Nielsen, Oskar Laursen, Birte Elzer og Ole Brinkmann
Dagsorden
1.Deltagere

Steen Langvad, Osvald Laursen og Ole Nielsen.
Fraværende med afbud Birte Elzer.

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3. Meddelelser fra:

3a. Formanden havde ingen meddelelser.
3a. Formanden

3b. Orientering til Naturstyrelsen
Stien og Kulturparken

3c. Andet
Brochurer - ny tekst - nyt oplag

4. Kasserer
Status økonomi

3b. Bestyrelsen blev enig om at Ole Nielsen
sender en orientering til Fredningsnævnet, om
de ting der var lavet, stisystem, hegn, samt
Kulturpark, efter anbefaling fra Danmarks
Naturfredningsforening Holbæk afd.,
Naturfredningsforeningen syntes i øvrigt at
der var ydet en storartet indsats.
3c. man blev enig om at trykke 1000 nye
foldere, samt ændre lidt i teksten, hjælpere
med oprettelsen af Kulturbeholderen blev
udtaget, med tilføjelse at Birte Elzer er
sekretær, samt skiltning var sponseret af
Sparekassen Sjælland og stisystem støttet af
Vanførefonden.
4. Bankbeholdning udgør 24.100,47 kr. herfra
skal fratrækkes 5.000 kr. som midlertidig er
indsat på kontoen, penge som skal tilgå
skiltning af vejviser.
Der var til dato indgået 7.355,30 i entre’
indtægt + 877 kr. via mobilepay i alt 8.232,30
kr.
Der er 31 medlemmer som har indbetalt
kontingent.

5a. Arrangementer mm

b. Træer fældes

c. Våbenskjold

d. Frit felt i KulturBeholderen

e. Skiltning

f. Gæstebetaling - (busselskaber)

.

6. Eventuelt

5a. det blev besluttet at der skulle laves et
arrangement i KulturBeholderen til efteråret,
forslag til næste bestyrelsesmøde.
b. Osvald tilbød at beskærer nogle træer som
er vokset op for enden af bakken, de tager
udsigten.
c. Osvald havde fået en keramik flise med
Orøs gamle våbenskjold af en anonym giver.
Det skal sættes op over døren, Osvald
undersøger om det kan side udvendig.
d. det manglende felt til venstre for indgangen,
hvor et gammelt Orø kort skal males, lovede
Steen Langvad at gå i gang med, evt. med
kortet malet på en plade.
e. der skal sættes et skilt med teksten
”KulturBeholderen” op på døren ind til
Kulturbeholderen, så gæster ikke kan være i
tvivl om stedet. Osvald bestiller det.
f. Da der er en pæn indtægt på entre’, blev man
enig om ikke at gøre mere ved dette punkt. P.t.

6. Osvald får lavet et skilt med billede af
dronning Margrethe 2. og prinsgemalen, hvor
de sidder på stenen, på toppen af
Margrethebakken, skiltet skal stå ved stenen,
Steen laver en ramme til det.
6a. Næste møde afholdes på Orø kro onsdag
d. 5. oktober 2016 kl. 16.30.

6a Næste møde

Referent: Ole Nielsen.

