
 

 

REFERAT AF STYRELSESMØDE   

Mandag den 6.januar 2014 i Krudthuset                                                                      

 

Til stede:  Erik Eriksen, Hans-Jørgen Højvælde, Suzanne Rye Andersen, Kirsten Møller,              

Annette Aare, Rise Larsen, Christella Lerke,  

Henriette Rude Brytygier (kulturkonsulent) 

Fravær:  Henrik Holte, Tanja Hollerup 

 

  

1. Godkendelse af referat       
 Godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Kirsten oplyste, at der skal holdes møde om Kulturgyngen i slutningen af januar med 

deltagelse af de 8-10 foreninger, som foreløbig har meldt sig, 1 repræsentant fra hver af 

skolerne samt Claus Herbert. Man skal her drøfte det videre forløb og regner med en 

evaluering før sommerferien. 

Henriette er ved at udarbejde et nyt ansøgningsskema til puljepenge. Vi vil gennemgå 

skemaet og vil så drøfte det på næste møde. 

Henriette orienterede om ”Jagten 2014”, et arrangement der kombinerer motion, kultur og 

familiesamvær. Sidste år foregik det ved Knud Rasmussens hus, i år bliver det centreret 

omkring Nordtorvet og Krudtværksområdet. Et spændende arrangement og Kulturelt Samråd 

formidler gerne kontakt til områdets foreninger. Så snart vi har fået det endelige program, vil 

det blive udsendt. 

Claus Herbert ønsker forslag til, hvor Halsnæs Kunstmuseum kan få plads til deres samling.  

Samrådet mente, at man måske kan udnytte en af nedlagte skoler eller Hundesteds gamle 

rådhus. 

 Så er Samarbejdsaftalen underskrevet og Henriette lovede at sende den til os elektronisk 

 

3. Økonomi 

 Kontorholdregnskab 2013 er færdiggjort og vil blive sendt til revisor snarest. 

 Kulturelt Samråds pulje har resterende 66.743,70  

Foreningen Norden har sendt forslag om, hvorledes man kunne anvende de overskydende 

midler. Nu kan kulturpuljen desværre ikke anvendes til indkøb af grej til Krudthuset. Brev om 

dette til foreningen.  

 

4. Ansøgninger 
 Gjethuset/Helga Jensen søger støtte til en japansk udstilling. Der bevilges 15.000,- kr. 

 Hundested Kunstforening søger støtte til de 3 første udstillinger. Der bevilges hhv. 

 6.430,-, 6.105,- og 8.405,- kr. 

 Frederiksværkegnens historiske forening søger støtte til deres arrangementer i 2014.  

Der bevilges hhv. 2.700,-, 4.450,-, 1.500,- kr. og 2.700,-, 4.450,-, 2.700,- kr. 

Arresø Rundt søger underskudsgaranti. Brev om at vi har videresendt ansøgningen til 

Idrætsrådet. 

 

5. Nyt fra kontoret / efterretninger 

Rådhuset vil gerne have kopi af nøgler til foreningshusene. Vi drøfter, hvorledes det bedst kan 

foregå.  

Nye datoer til styrelsesmøder:  

Mandage kl. 16:  27. januar, 24. februar, 24. marts, 14. april, 5. maj, 25. maj, 16. juni 

(sommerafslutning), start igen 11. august. 

Repræsentantskabsmøde mandag den 17.marts kl. 19.00, Sognegården, Kirkegade, Fr.værk. 

 



 

6. Nyt fra Idrætsrådet 

Møde den 16. januar, hvor samarbejdsaftalen forventes at blive endelig godkendt. 

 

7. Eventuelt 

 Kunstforeningen har fået lavet nogle spændende postkort fra Krudtværksområdet.  

 

Referat: Christella Lerke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


