
REFERAT AF STYRELSESMØDE  
Tirsdag den 24. maj 2016 i Krudthuset                                                   

 

Til stede:  Hans-Jørgen Højvælde, Annette Aare, Inger Molich, Helle Lunderød, Henrik Olsen, 

Christa Wendt, Christella Lerke 

Afbud: Birthe Madsen 

  

1. Godkendelse af referat 

 Godkendt 

   

2. Siden sidst 

 Forvaltningen har opfordret Annette til få en faglig vurdering af flyglet i Ågalleriet med 

henblik på en eventuel reparation.  

 a) Unge og Kulturcenter flytter ind i Brandstationen på Krudtværket den 26. maj. I den 

anledning er Annette blevet bedt om at holde et kort indlæg om betydningen af en kulturskole i 

området. Henrik er inviteret til at deltage i Natur og Miljøs ”bod”, hvor man vil gøre 

opmærksom på næste store etape af Stålsat By-projektet, der skal sætte fokus på 

krudtværksområdet.   

 Samarbejdsaftalen er godkendt. 

 Halsnæs Idrætsråd meddeler, at de ikke har behov for at blive orienteret om Kulturelt Samråds 

virke, hvorfor en repræsentant fra KS ikke fremover vil blive inviteret med til møderne. 

 Brev herom til Annemette. 

 b) Kulturgyngen har ikke haft den store søgning denne sæson, da det kniber for lærerne at finde 

tiden. Der bliver et afsluttende møde i juni vedr. de projekter, der har fundet sted; desuden vil 

der blive lavet foldere, så det er muligt at tilmelde sig næste år. 

      

3. Kulturkonsulenten har ordet 

 Ikke til stede 

 

4. Økonomi 

 Kulturelt Samråds restpulje: 302.000 kr. 

 Kontorhold: 45.500 kr. 

 

5. Ansøgninger 

 Frederiksværk Kunstforening har søgt om tilskud til 3 arrangementer. Der bevilges hhv. 9.000 

kr., 6.000 kr. og 6.000 kr. 

 Melby Mølle har søgt om tilskud til Mølledagen. Der bevilges 10.000 kr. 

 Torup Ting søger om tilskud til jazzkoncert, og bevilges en underskudsgaranti op til 10.000 kr. 

By og Land Halsnæs søger støtte til et hæfte i forbindelse med byvandringer i Frederiksværk. 

Der bevilges en underskudsgaranti op til 9.000 kr. 

Vedr. ansøgningen fra Støbeskeen har Kulturelt Samråd udbedt sig yderligere oplysninger. 

 

6. Nyt fra Idrætsrådet 

 Se tekst under pkt. 2a. 

 

7. Eventuelt 

 Helle foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe mhp. præsentation af Krudtværksområdet. 

  

Næste styrelsesmøde tirsdag den 21. juni kl. 17 i Krudthuset.  

Herefter holder styrelsen ferie indtil medio august. 

 

Referat: Christella Lerke 

 


