
REFERAT AF STYRELSESMØDE    

Mandag den 15. oktober 2012 i Krudthuset.                                          

 

 

 

 

 

Til stede: Erik Eriksen, Karen Christensen, Annette Aare, Hans-Jørgen Højvælde, Christella 

Lerke, Leif C. Olsen, Karin Østergaard  

Afbud: Suzanne Rye Andersen, Conny Appelquist, Ulla Wadt Thomsen, Tanja Hollerup 

 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 28. september 

 Godkendt, dog under formandens orientering er tilføjet, at vi også hørte om projektet 

vedr. Leif Nielsens etablering af et museum for lokal kunst. 

 

2.  Siden sidst 

Evaluering af repræsentantskabsmødet: Rimelig tilslutning i betragtning af det fandt sted 

en fredag aften. 

Vedr. Kunstnerhuset oplyste Karin, at arbejdsgruppen på et møde har opstillet 4 

scenarier, som man vil arbejde videre ud fra. Der skal afholdes møde i forvaltningen den 

14. november og her vil gruppen fremlægge det foreløbige udkast. 

Samtale om forskellige muligheder for projekter på tværs skal medtages som et punkt 

under ”Siden sidst” til næste møde. 

Vi drøftede Karins oplæg: Kulturelt Samråds Pulje. K/S har forskellige kommentarer til 

oplægget, hvorfor vi enedes om, at Karin skulle maile udkastet til styrelsen og så tager vi 

det op på næste møde 5. november. 

 

3. Økonomi 

 Godkendt 

 

4. Ansøgninger 

 Halsnæs Fotoklub har søgt hjælp til kursus for fugle- og naturfotografer. Der bevilges 

6.000 kr. 

 Gjethusets Venner har søgt støtte til café-koncert. Der bevilges 5.000 kr. 

 Torup Bogby har søgt midler til Nordisk Forfattertræf. Der bevilges 8.000 kr. 

 Hundested Folkedansere har søgt støtte til forskellige arrangementer. K/S vil bede 

foreningen om regnskab før yderligere foretages. 

 

5. Nyt fra kontoret/efterretningssager 

 Gårdmand Niels’s ansættelsesperiode er desværre snart udløbet. Karin vil undersøge, om 

der kan gøres noget i den anledning. 

 Leif gav en grundig orientering om forholdene i og uden for Krudthuset, herunder de 

store problemer med varmeanlægget. 

 

6. Nyt fra Idrætsrådet 

 Intet nyt 

 

7. Eventuelt 

 Annette foreslog, at man skal prøve at arrangere foredrag, som er af interesse for 

foreningerne, måske noget om samarbejde foreningerne imellem. 

 Karin oplyste om sundhedsugen i 2013, at man måske kan koble den sammen med 

kulturens motionsdag.  



  

  

 

 

 Hans-Jørgen er udpeget til at deltage i en referencegruppe vedr. Kultur- og 

fritidspolitikken. Der skal udvikles en oplevelsesportal i kommunalt regi. Første møde er 

afholdt med deltagelse af ca. 30 personer. Visionen er en portal, der skal synliggøre 

information om aktuelle tilbud af forskellig art i Halsnæs Kommune, gerne med links til 

de forskellige foreninger. 

  

Referat: Christella Lerke  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


