Referat
Dato: 24.1.2020

Tid: 16-18

Sted: online https://syddanskuni.zoom.us/j/65337295099

Navn

Funktion

Bo Jessen (BJ)
Lars Nordborg (LN)

Kasserer
Byggeansvarlig
Byggegruppeansavrlig
sekretær

Karin Jessen (KJ)

Kurt Johansen (KJ)
Margrethe Badsberg (MB)
Poul Østergaard (PØ)
Pia Seeberg Erlund (PSE)
Cornelius
Ulla Riis Madsen
Timm
Mik

Dagsorden
Nr. 1 Valg af ordstyrer og referent

Afbud

Formand

Fonds gruppe ansvarlig
Cafe gruppe ansvarlig
Suppleant
Suppleant
Anpartshaver/gæst
Anpartshaver/gæst

Referat
Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla

Ansvarlig/
deadline

Nr. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde (13.12.20)

godkendt

Nr. 3 Godkendelse og prioritering af dagsorden

ok

Nr 4
Nr 5

Præsentations runde, rækkefølge: Lars – Ulla – Poul – ok

Margrethe – Bo – Timm – Mik - Pia og Karin
-

Projekt Landdistriktspuljen.
Projekt Landdistrikt puljen – styregruppe Poul,
Karin og Bo (indsat i ansøgningen), som
rapporter til bestyrelsen.
Hvordan indgår Landskaberne.dk?

-

Projektplan udarbejdes snarest.
o Revisorerklæring skal underskrives og
tilbagesendes til Erhvervsstyrelsen
senest den 1. marts 2021.

-

Igangsætning
o Hvornår
o Hvordan
o Hvem

-

Afslutning den 30. september 2021
o Afslutningsfest med Bylauget, kroen og
Kultur & Bryghuset.

Vi skal fortsat være obs. på at alle i bestyrelsen har mulighed
for at have indflydelse når der kommunikeres ud om f.eks.
dette projekt.
Det drøftes om hvordan projektet skal startes op. Vi skal
formelt invitere bylauget til at deltage i styregruppen – og gerne
lade det være landskaberne der inviterer. Fordele og ulemper
ved at indkalde til et borgermøde drøftes. Det skal være et
Sønderbyprojekt – ikke kulturhuset, ikke bylauget alene. Der er
forslag om at invitere antropologen fra landskaberne til en
drøftelse – så det bliver dem der driver projektet og at vi lytter
til deres anbefalinger om hvordan vi bedst muligt starter
projektet op. Styregruppen holder hurtigst muligt et møde med KJ
landskabere om dette.
Revisor erklæring skal underskrives og tilbagesendes – vi skal
have fundet en revisor til dette: vi kan annoncere efter dette på KJ
FB?

-

Igangsætning
o Hvornår: nu
o Hvordan: som ovenfor beskrevet
o Hvem: styregruppen

Afslutning dato er 30.9.2021

Nr 5

Renovering af Kultur & Bryghuset.
- Status på Bryggeriet, herunder husleje kontrakt
pr. 1. februar 2021.
- Status på brandmuren
- Renovering af gulv.
Under punktet renovering af gulv vil jeg anbefale, at vi
laver en runde, hvor hver af de deltagende giver deres
mening til kende vedr. hvordan gulvet skal renoveredes,
herunder holdning til:
- Økonomi
- Arbejdsindsatser i forhold til ønsker om
gulvrenovering
- Tidshorisont
- Beslutning og igangsætning

Bryggeriet skulle stå klar senest 1.2.21
Status på brandmuren: der er revet ned, der er forhandlet om
materialer hos Bjergmark. Indtil videre arbejder Lars og Kurt
videre – og får hjælp af Mik efter nærmere aftale. Alle el og
vand installationer godkendes af respektive installatør.
Vedr. beløbet fra kommunen er pengene ikke udbetalt endnu,
derfor en lille forbehold for de videre planer. Endelig klarhed
skulle være d.27.1.21.

Kurt, Mik og
Lars

Karin

Der er overvejende stemning i bestyrelsen for at pengene bruges
til at lave et nyt gulv i hele cafe området og mellemrummet.
Forslaget er enten at bygge et isoleret gulv ovenpå det
eksisterende gulv, eller at tage det eksisterende gulv.
Der er overvejende stemning til at tage det eksisterende gulv op
(ved frivillig arbejdskraft) og får håndværkere til at støbe
gulvet. Det skal undersøges hvordan det eksisterende gulv er
støbt. Timm, Mik, Lars og Kurt mødes snarest i kulturhuset og
laver et overslag for hvad det vil koste at tage gulvet op,
hvordan det kan gøres, forslag til tidsplan og komme med
forslag til håndværker til støbning ag gulvet.
Derefter skal indhentes kalkule på at få støbt det nye gulv –
Timm og Kurt har forslag til håndværkere der kan støbe det nye
gulv.

Mik indkalder
til dette

Nr 6

Eventuelt.
Karin: har søgt Frederikssund kommunens fritid og
kultur udvalget om 25.000kr til et arrangement, men
har fået afslag.

Karin er blevet opfordret til at vi opretter en forening ”Kulturhus
foreningen” som skal stå for kulturelle og folkeoplysende
arrangementer i huset.
Herefter vil vi fremadrettet kunne søge penge til kulturelle
indslag i huset via foreningen, og så søge penge fra
kommunen igen, samt at blive markedsført på kommunens
hjemmeside.
Vi vil annoncere på FB og i nyhedsbrevet om deltagere til at
starte denne forening op.

Karin/ Pia

