
 
Referat 
 
 
Dato: 29.07 2021 Tid: 17.00 – 19.00 

Med efterfølgende spisning 
Sted: Ulla og Jesper 

 
 
Navn Funktion Afbud 
Karin Jessen (KJ) Formand  
Bo Jessen (BJ) Kasserer  
Lars Nordborg (LN) Byggeansvarlig  
Kurt Johansen (KJ) Byggegruppeansvarlig  
Margrethe Badsberg (MB) sekretær  
Poul Østergaard (PØ) Fonds gruppe ansvarlig   
Pia Seeberg Erlund (PSE) Cafe gruppe ansvarlig   
Cornelius Suppleant X 
Ulla Riis Madsen Suppleant  
Timm Anpartshaver/gæst X 
Mik Næstformand X 

 
 
 
 
 
 



 Dagsorden Referat Ansvarlig/ 
deadline 

Nr. 1 Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla  
Nr. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde (9. maj 2021) godkendt  
Nr. 3 Godkendelse og prioritering af dagsorden   
Nr. 4 - Formanden 

- Digital workshop Real Dania/ hvem deltager? 
- Generalforsamling – hvilken dato? 
- Åbningsreception for bryggeriet den 5. 

september 2021 kl. 14.00. Aktiviteter og 
ansvarlige? 

- Dialog om Pouls indlæg på slack om ”vi lukker 
os om os selv”. Samt ”der er gået lidt for meget 
top-down i den”. 

 
 

- Digital workshop Real Dania: Lars, Poul og Margrethe 
deltager. Link kommer senere 

- Generalforsamling – hvilken dato? Vi satser på 
d.5.september kl 11-13, før den officielle åbning af 
bryghuset. Vi vil forsøge at planlægge servering af 
pølser fra kl 13-14. Pia spørger Skuldelev Brugs om de 
kan donere/ ellers spørger vi andre. Vi forventer at 
kunne være i kulturhuset den dag og at huset kan 
bruges fra den dag, men ombygningen pågår fortsat. 
Officiel åbningsfest afholdes når vi er helt færdig med 
ombygning. 
Der skal være en arbejdsgruppe til planlægning af  
d.5.september: Karin, Bo, Margrethe, Christina, Henrik, 
Pia, Lars 

- Dialog om Pouls indlæg på slack om ”vi lukker os om os 
selv”. Samt ”der er gået lidt for meget top-down i den”. 
Problemstillingen drøftes ved en runde hvor alle får 
mulighed for at sætte ord på hvordan de ser 
problemstillingen. I forbindelse med nedlukning har der 
været nogle som ikke har været aktive, som vi 
fremadrettet meget gerne vil have re-aktiveret. 

- Brain storm på genopstart af huset, hvor så mange som 
mulig involveres i de fremtidige aktiviteter inklusiv at 
færdiggøre renovering: 

o Forslag om fremtidsværksted 

 
 
 
 
 
Pia 
 
 
 
 
 
Karin, Bo, 
Margrethe, 
Pia, Lars 
 



o Forslag om fælles arbejdsdage og 
fællesspisning, med fremtidsværksted som 
næste step. 

o Måske besøge beboerne i byen og spørge hvad 
beboerne kan se de kunne bruge kulturhuset til? 
Og hvad skulle der til at de kunne forestille sig at 
deltage i? 

o Det er vigtigt at kommunikere til alle mulige 
fremtidige brugere af huset at alle er velkomne 
til aktiviteter. 

o Fælles udførsel af praktiske opgaver kan 
fremme fællesskabsfølelsen og skabe ejerskab. 

- Disse ideer tages med i det videre arbejde 
 

Nr.5 Renovering af Kultur & Bryghuset. 
      

- Status ved Mik  
- Forventede tidsplan for de resterende 

arbejdsopgaver 
- Gennemgang af de endnu ikke planlagte  

 aktiviteter. 
                Hvilke aktiviteter skal der bruges hjælp  
                til? 

 
 

- Kan vi på nuværende tidspunkt vurderer en 
mulig åbningsdato?         

 
 

  Følgende opgaver skal udføres: 
• Slibe vægge færdig 
• Opsætte filt 
• Grunde og male før vi der lægges gulv 
• Køres på genbrug 
• Oprydning udenfor før 27 august 
• Gulvet gør færdig af Kurt og Timm 

 
Tidsplan: Gulv, vægge og køkken forventes færdig til 
d.5.september 

 
 
 
 
Ulla 
Lars 
Karin 
Kurt 
 

Nr. 6 Strøm til Kultur & Bryghuset 
- Oplæg ved Bo 

Vi drøfter flere muligheder og enes om at bestille 50 amp på 
nuværende instalation. 
 

 
 
 



  
Nr.7 Økonomi status – gennemgang af årsregnskab 

- Ved Bo 
 

Der er lagt regnskab op, uden at dette er godkendt på 
generalforsamling, da denne først afholdes i september. 
 
Alle penge fra Frederikssund kommune er modtaget. De første 
80.000kr er modtaget fra Velux fonden. 
 
DLR er ved at vurdere om de kan give os et realkreditlån. 

 

Nr.8 Eventuelt  
 

Pia: 
Køkkenelementer hentes i morgen af Karin, Bo, Ulla, Jesper og 
Timm. Elementerne opbevares hos Ulla og Jesper til de kan 
monteres.  
 
Forslag om at storskærm kommer op på endevæggen. 
 

 

 


