
 

 

REFERAT AF STYRELSESMØDE  
Mandag den 15. december 2014 i Krudthuset                                                     

 

Til stede: Hans-Jørgen Højvælde, Kirsten Møller, Birthe Madsen, Rise Larsen, Erik Eriksen, 

Christella Lerke 

Afbud:  Suzanne Rye Andersen, Annette Aare, 

 

1. Godkendelse af referat 
 Godkendt 

 

2. Siden sidst 

Hans-Jørgen har været til møde med Karin Østergaard vedr. OH-Oplev Halsnæs. Der er fortsat 

diskussion om hvorledes en kulturplatform skal gribes an. 

Kirsten mener, at en lokal kulturplatform er ønskelig. 

Hans-Jørgen har desuden været til møde med Kai Clemmensen, der nu går på pension, og hans 

efterfølger Lene Baltzer vedr. kommunale ejendomme, herunder specielt toiletforholdene i 

Pakistansk Forenings hus og udearealet ved Raskmagerhuset. Der er aftalt fornyet møde med 

Lene Baltzer i begyndelsen af januar. 

Møde på rådhuset om Dartklubben. De fik overdraget Krudtmøllekroen i 1982, men har aldrig 

fået en egentlig låneaftale. Den vil ifølge det oplyste snarest blive udfærdiget. 

Endelig har Hans-Jørgen været til møde med Annette Aare og Helga Jensen om et evt. 

Foreningsmarked i Gjethuset. Man vil først undersøge foreningernes interesse herfor. 

Kirsten har udsendt en evaluering af Kulturgyngen. Det skal diskuteres ved næste møde om og i 

så fald hvorledes Kulturgyngen kan fortsættes. 

Rise kan oplyse, at der er møde med Henrik Caspersen 6. januar vedr. Gubben. 

 

3. Økonomi 

Der resterer ca. 35.000 kr. i Kulturelt Samråds kulturpulje og ca. 6.000 kr. på 

kontorholdkontoen. 

 

4. Ansøgninger 

 Fugleskydningsselskabet får bevilget et skab og en nøgle til Krudthuset 

 Frederiksværk Kunstforening søger støtte til januarudstillingen. Der bevilges 9.800,- kr. 

 Desuden søger de tilskud til et musikalsk foredrag. Der bevilges 4.000 kr. 

Historisk Forening i Frederiksværk søger støtte til årets 2 første foredrag. Der bevilges hhv. 

3.700,- kr. og 2.900,- kr. 

De øvrige ansøgninger fra Historisk forening tages op ved de næste styrelsesmøder. 

Hundested Kunstforening holder årsmødet i 2015. Vi talte om evt. tilskud, men afventer. 

 

5. Nyt fra kontoret / efterretninger 

Der er udsendt skemaer til foreningshusene på Krudtværksområdet vedr. udnyttelsesgrad. Alle 

foreninger på nær én har svaret. 

 Datoer for styrelsesmøder i 2015:  Mandage kl. 16:  12. jan. dog Kl. 15!!,  2. febr., 23. febr. 

 23. marts, 13. april, 4. maj, 1. juni, 22. juni (?) sommerafslutning. 

 Repræsentantskabsmøde 16. marts kl. 19. 
 Start efter sommerferien 17. august 

 

6. Nyt fra Idrætsrådet 

Intet nyt 

 

7. Eventuelt 

 

Referat: Christella Lerke 


