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Foreningen Hvalsø Kulturhus  

 

REFERAT Dato 12 01 2021

MØDEFORUM: Foreningen Hvalsø Kulturhus' Bestyrelse 

TID OG STED: Tirsdag d. 12. januar 2021, Kl. 18.00-19:00 

TILSTEDE: Carina Uhre, Stefan Moulvad, Flemming Knappmann, Mikael B. Hansen, Tobias 

Mortensen, Søren Dahl Petersen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

• Godkendt uden bemærkninger 

 

3. Punkter til eventuelt 

• Status fra Flemming: Udbedringer i kulturhuset 

• Ansættelse af ny pedel 

• Lejre Fotoklub 

 

4. Orientering fra formanden 

• Intet nyt, udover pkt. 5+6 

 

5. Orientering fra foreningerne 

• Tekst på www siden der klart beskriver foreningernes ansvar i forhold til brug af sal og udstyr. 

Mikael kontakter kulturhus-foreningen for juridisk tekst til dette på hjemmesiden. Stefan 

kontakter kommunens jurister for kort tekst som kan oplyses ved booking 

 

6. Orientering fra Administrationen 

• Reglerne for slukning af ABA-systemet mv.  

• Status Stefan vedr. montering af censorer i strædet, der kan tåle teater-røg, så vi 

undgår at skulle slukke systemet. Stefan rykker på svar vedr. pris for udskiftning af 

system. Pkt. til næste møde. 

• Orientering om Corona-restriktioner for kulturhuset 

• Status Mikael vedr. Kulturhusforeningens link vedr. retningslinjer. Pt. er der link til 

kulturministeriet.dk. Carina fjerner link til kommunens retningslinjer  

 

7. Opfølgning på Fokus-emner 

• Status på Lyset i kultursalen.  

• Status Søren vedr. Lysmandens løsningsforslag. Afventer adgang til kulturhuset. 

• Reparation af molton-tæppe 

• Status Stefan/Fleming og gardinmand. Flemming orienterer at opgaven er i gang. 

• Streaming-anlæg til salen.  

• Status Søren, Lunde og Flemming. Alt udstyr leveres til Sørens privatadresse. Afventer 

adgang til kulturhuset. 

 

8. Forslag til beslutning 

• Punkt udgår 
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9. Eventuelt 

• Status fra Flemming: Udbedringer i kulturhuset 

1. Depotrum med stole/borde. Ryddet op og gulvet støbt og rummet malet. 

2. Mikrofoner samt av-udstyr mv. er flyttet til teknikrum. 

3. Musikrum i gang med lydisolering. 

4. Strædet ryddet op og fjernet. 

• Ansættelse af ny pedel pågår. 

• Flemming Knappmann træder ud af bestyrelsen i Lejre Fotoklub. Afventer Fotoklubbens 

beslutning om det videre forløb. 

 

10. Næste møde 

• Næste møde: Generalforsamling og bestyrelsesmøde aftales til d. 6/4-2021 kl. 18-20. 

 


