
REFERAT AF STYRELSESMØDE 

Mandag den 9. april 2018 i Krudthuset  
                                                   

 

Til stede: Henrik Olsen, Hans-Jørgen Højvælde, Annette Aare, Birthe Madsen, Verner 

Andersen, Christella Lerke 

Afbud:        Inger Molich, Christa Wendt 

 

Vi byder velkommen til Kulturelt Samråds nye formand Henrik Olsen.  

 

1.    Godkendelse af referater 

       Godkendt  

   

2. Siden sidst 

 a. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede Kulturelt Samråds styrelse sig således: 

 Formand: Henrik Olsen, næstformand: Annette Aare, kasserer: Hans-Jørgen Højvælde, 

sekretær: Christella Lerke, styrelsesmedlemmer: Inger Molich og Birthe Madsen, 1. suppleant 

Christa Wendt, 2. suppleant Verner Andersen. 

 b. Generel tilfredshed med forløbet af repræsentantskabsmødet, dog enedes vi om, at der burde 

have været et indslag fra en forening. Det skal med næste gang. 

 c. Henrik overtager Hans-Jørgens samarbejdsmøder med kommunen, første gang den 11.ds. 

 Der har været oversvømmelse i værkstedet. Skulle være i orden nu. 

Vi enes om indkøb af borde og stole til udlån til foreningerne. 

d. Annette har været til adskillige møder hvor hun sidder som KS repræsentant: 

Folkeoplysningsrådet, uddelingsudvalget til frivilligprisen, Fritid, kultur begivenheds udvalget. 

 Møde vedr. ”Projekt åbne skoler”, hvor Annette håber, at Kulturgyngen kan komme med på 

deres portal. 

Møde med Billedkunstrådet, Gjethuset og lokale kunstnere om vigtigheden af at tale sammen, 

så ikke alle arrangerer det samme. 

 

3. Temadag 

 Intet nyt 

 

4. Økonomi 

 Kulturelt Samråds pulje: ca. 200.000 kr. 

 Kontorhold: ca. 49.000 kr. 

 

5. Ansøgninger 

 Hundested Kunstforening søger støtte til 5 udstillinger. Der bevilges hhv. 6070,- kr., 5470,- kr., 

6220,- kr., 7470,- kr. og 620 kr.  

 Torup Musikforening søger underskudsgaranti til 2 arrangementer (Sinne Eeg og Monica 

Jakobsen trio): Der bevilges hhv. 5.000,- og 3.000,- kr. 

Paraplyens Venner søger tilskud til et foredrag. Der bevilges 6.000 kr. 

Ølsted Borgerforening søger underskudsgaranti til et foredrag. Der bevilges op til 10.000 kr. 

Krudtværksområdets Brugerforeninger søger støtte til et musikarrangement i forbindelse med 

Krudtværksmarkedet. Der bevilges 19.500 kr.  

G.D.V. Hundested søger tilskud til 3 arrangementer. 

Besked om at Kulturelt Samråd ikke kan give tilskud til 2 af arrangementerne. Der bevilges 

støtte på 4.500 kr. til julearrangementer. 

TimeWinders Venner søger tilskud til deres store pinsearrangement på Grønnessegaard.. 

Besked om at Kulturelt Samråd desværre ikke har mulighed for at give støtte. De henvises til 

kommunens Visionspulje. 

6. Eventuelt 



 Næste styrelsesmøder: Mandag den 30. april og mandag den 28. maj. 

 Sidste møde før sommerferien skal drøftes på mødet den 30. april 

 

 

Referat: Christella Lerke 

 

 


