
 
Dagsorden 
 
 
Dato: 10.10 2021 Tid: 16.00-18.00 

 
Sted: Kultur & Bryghuset 

 
 
Navn Funktion Afbud 
Karin Jessen (KJ) Formand  
Bo Jessen (BJ) Kasserer  
Lars Nordborg (LN) Byggeansvarlig  
Kurt Johansen (KJ) Byggegruppeansvarlig  
Ulla Riis Madsen Referat-ansvarlig (fondsansvarlig?)  
Poul Østergaard (PØ) Kommune kontakt ansvarlig  
Pia Seeberg Erlund (PSE) Cafe gruppe ansvarlig   
Hanne Rockhill   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



 Dagsorden Referat Ansvarlig/ 
deadline 

Nr. 1 Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Karin, Referent: Bo  
Nr. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde (12. september 

2021) 
Intet at indvende  

Nr. 3 Godkendelse og prioritering af dagsorden   
Nr. 4 Formanden 

 
- Information om Venskabsforeningen 

 
 
 

- Gennemgang af rollefordelingen og udestående 
opgaver 

- Loftlys og frivillig opsætning af Henrik 
 

- Debat oplæg til regler for lån af lokale 
 
 
 
 

- Visionsseminar den 12. december 2021  
 

 
 
Der har været møde i venskabsforeningen. Lene Smith blev 
foreningens formand. Foreningen holder styr på datoerne og 
koordinerer de aktiviteter som sker i foreningen. 
 
Den foreløbige liste blev omdelt og det blev besluttet at vi 
gennemgår rollerne på visionsmødet. 
Henrik Mølbak har opsat loftslyset, og han vil også gerne 
tilslutte komfuret, når der er skåret hul i bordpladen. 
Debat om ansvar og mulighed for rengøring at lokalet, når det 
har været udlånt/lejet ud. Det blev besluttet at erhverve en 
robot der kan feje og rengøre gulvet. 
Der indhentes tilbud på ny vandmåler, og ny vandledning til 
køkkenet.  

 

Nr. 5 Cafenyt – Landsskaberne.dk nyt 
- Status ved Pia, herunder forespørgslen om, 

hvorvidt bestyrelsen skal læse rapporten inden 
den 30. oktober 2021 
 

 
Der er kommet godt i gang i cafeen, og der sættes gang i 
hyldelejen igen. 
 

 
 
 
 
 



Nr. 6 Strøm til Kultur & Bryghuset samt oplæg til 
udvidelse af Bryghuset. 
 

- Forslag fra Bo 
 

Det blev besluttet at bestille udvidelsen af strømforsyningen til 
50 amp, omkostningen til udvidelsen er DKK 1.500 
 
Det blev besluttet at opdele rummet ved siden af bryggeriet til 
et rum til opmagasinering og en udvidelse af bryggeriet. Lejen 
som bryghuset skal betale øges med DKK 600 pr måned. 
Lejen træder i kraft når taget er udskiftet. 
 

 
 
 
 

Nr.7 Økonomi status – måske nyt lån etableret! 
 

- Hvilken betydning har det for os? Bo 
-  

 

Det bliver i nærmeste fremtid afgjort om vi får et realkreditlån til 
udskiftning af vores banklån.  
Vi kommer til at spare i omegnen af DKK 2.000 pr. måned og vi 
får DKK 200.000 i hånden. Kautionsforpligtelserne bortfalder 
og selskabets økonomi kommer til at balancere, således vores 
lejeindtægter godt og vel dækker vores omkostninger. 
 
Bo gennemgik den kortsigtede likviditet.  
 
Det blev besluttet at vi i 2020 vil udarbejde et budget for den 
løbende rep. Og vedligeholdelse, således der er et vist 
råderum til diverse anskaffelser vedr. kulturhuset. 
 

 

 
Nr. 8 Byggesagen ved Poul 

 
- Status vedr. etablering af møde med kommunen 

med Timm 
 

 
 
Er opdateret via slack 

 

Nr. 9  Renovering ved Lars og Kurt 
- Status  
- Plan for den videre renovering, herunder 

 
 

 



handicaptoilet, opbevaring og lys i det blå rum 
 

Blev udskudt til vores møde i december. Det blev omtalt at vi 
bør søge nogle fonde til et handikap toilet, og istandsættelsen 
af det blå rum. 

Nr. 10 Eventuelt  
 

Kort debat om at hjemmesiden bliver stedet hvor man tilmelder 
sig arrangementer, og betaler. 
Når vi har eksterne som skal have betaling, er det bedst at vi 
betaler direkte til den som har arrangementet, idet vi alternativt 
skal betale moms uden at have fradrag i indgående moms. 
 
Der skal være plads til at de foreninger som bruger lokalet 
jævnligt kan have en kasse stående til diverse materialer. 

 

 


