
Referat for bestyrelsesmøde – Kulturbrugsen 

Placering: Kulturbrugsen Tilstede: Lone, Lise, Connie og Nina 

Dato: 13. oktober 2020 Afbud: Thomas 

Klokkeslæt: Kl. 19.30 – 21.00  

 

 Punkt Referat 

I Orientering og siden sidst Den 30/9-20 var vi indbudt til møde for samråd i 
Planzone 10/Aalborg Fjordland af 
Landdistriktsgruppen, Aalborg Kommune på Halkær 
Kro. Lone orienterede om, at Hanne Gerges og 
Dorthe Thybo Kudsk deltog på mødet, så 
Sebbersund var fint repræsenteret. Referat fra 
mødet følger. 

II Udvalgsstruktur og orientering derfra, 

samt fremtidigt samarbejde 

1. Musik/arrangementsudvalg 

2. Indretning af 1. sal – Fruerne fra 

Sebber  

3. Grejbank 

4. Rengøring 

5. Vedligehold og udenoms 

6. Børn & unge 

7. Yoga/pilates aftale 

1. Vellykket vinsmagning med 21 deltagere.  
For nuværende er der 12 tilmeldte til jazz-
arrangement den 23.10, og vi skal helst op på 
mindst 25. Den planlagte foredragsaften med 
aktuel forfatter fra området bliver desværre 
ikke til noget. Dialog med Antonio vedr. fælles 
arrangement/reception ifm. udgivelse af lokal 
bog er udskudt på ubestemt tid. Der er 
overvejelser om at starte Søndagssang igen 
med max. 25 deltagere pga. restriktioner. 

2. Der planlægges Åben stue i salonen den 25.10. 
Foreningens medlemmer inviteres til at 
komme med ideer til anvendelse af lokalet. 
Udvalgets umiddelbare idé er blandt andet at 
starte en bogklub. Det blev besluttet, at lokalet 
kan bruges af alle, men den, der booker, skal 
være medlem af Kulturbrugsen. Det skal være 
gratis at låne mod, at der gøres rent efter brug. 
Ligeledes mulighed for at booke sammen med 
festlokalerne og/eller værelser mod betaling 
og rengøring. Forslag til pris drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 

3. Intet at bemærke 

4. Da Aalborg Kommune sørger for rengøring 
tirsdag og torsdag efter Juniorklubben, er der 
forslag om at vi henvender os til klubleder 
Kathrine med forslag om at ændre dette til 
mandag og torsdag, hvilket vil være mere 
hensigtsmæssigt i forhold til rengøringsholdet. 

5. Bestyrelsen konstaterede at det altid ser pænt 
og ryddeligt ud både inde i huset og på 
udenomsarealerne. Det er en fornøjelse! 



Side 2 

 Punkt Referat 

6. Det går godt med Juniorklubben. Status er, at 
Tv’et nu er sat op og der arbejdes på at skabe 
plads til klubben i depotrum. Der er 
udfordringer i forhold til arbejdsmiljø med 
vores opvaskemaskine, og der skal findes en 
løsning sammen med klubleder. Forslag om at 
juniorklubben kan stå for juleudsmykning i 
Kulturbrugsens vinduer, og ligeledes forslag 
om at bede Juniorklubben om at inddrage 
juniorklubben til klip af julepynt, hvis vi 
gennemfører julemarked i forbindelse med 
Borgerforeningens tænding af juletræ. 

7. Der er indkøbt 10 stepbænke og nogle 
pilatesbolde som Anette Hirsch vil bruge i 
hendes tilbud om pilates. Evt. overskud fra 
yoga/pilates hold går til Kulturbrugsen. 

III Økonomi På næste bestyrelsesmøde vil vi gå årets projekt- og 
driftsøkonomi igennem.  

Ligeledes vil vi gennemgå vores prissætninger ved 
leje for eventuelle justeringer. 

IV Gennemgang af opfølgningsliste Listen gennemgået og justeret. Den flyttes over på 
en digital platform (Trello) til næste 
bestyrelsesmøde. 

V Kommunikationskanaler 

1. Hjemmeside 

2. Annoncering i byen 

3. Andet 

1. Bemærkninger om at vores hjemmeside i 
større grad skal afspejle aktiviteterne i 
Kulturbrugsen og de folk, der har deres gang i 
lokalerne, herunder specielt de mange frivillige 
som lægger kræfter i fællesskabet i byen. 

2. Med de seneste omlægninger af hjemmesiden 
er målgruppen først og fremmest personer, 
som ikke kender til Kulturbrugsen, men som er 
på udkig efter leje af lokaler til afholdelse af 
fest mv. 

3. Vi afventer det økonomiske overblik inden der 
investeres i skilt mv. 

4. Der er søgt midler til at udvikle vejledninger i 
huset og grejbanken ved en digital maskot. 

VI Samarbejde med Borgerforeningen  Intet at bemærke 

VII Visionsseminar for bestyrelse. Lone sammensætter et program til dem 31. 
oktober 2020 inkl. oplæg til drøftelse med afsæt i 
foreningens vedtægterne. 

VIII Næste møde Tirsdag den 17. november 

IX Eventuelt Intet at bemærke 

 


