
REFERAT bestyrelsesmøde KULTURBRUGSEN mandag 8.8.2022

Tilstede: Lone, Connie,Thomas, Ditte, Anette
For Grejbanken: Per    For Musik- & aktivitetsudvalget: Helle.

Afbud: Referent: Anette
________________________________________________________________________

KOMMUNIKATION

Der har været uafklaret opgave & - ansvarsfordeling vedr.opslag på div.sociale medier.
Det blev fastslået, at

HELLE som hidtil sætter arrangementer op på standardskabelonen. Flyér på KB.
Dette opslag mailes ud vedhæftet til medlemmer, så folk evt. selv kan printe.
Helle videregiver info om div.arrangementer til Ditte ift. Instagram.

DITTE tilretter opslaget så det passer til Instagram og clearer med Helle.

Ditte & Kasper arbejder videre med ny hjemmeside.

MUSIK- & ARRANGEMENTSUDVALG
Næste arrangement er Halkærturen lørdag 27.august.
Årsplan for resten af 2022 er fyldt med spændende tiltag.
Vi mailer begge dele ud vedhæftet - som reminder
I samme mail giver vi flere i husstanden mulighed for at få info-mail direkte i egen indbakke
hvis de responderer med de interesseredes navn & mailadresse.

GREJBANKSUDVALG
“Twin Tovers”:
Placeringen af SUP´s, kajakker mv. ved vendepladsen fungerer optimalt.
Låsesystem monteret af Claus & Per og finansieret af “Aktive hverdagssteder”.

Samarbejde med Sebber Skole kan evt. vendes med Preben, der deltager ved møde
med Ålborg Kommune i Kulturbrugsen torsdag 18.aug.

Grøn Familiedag i Halkær 24/9. Halkær kunne godt tænke sig noget SUP på
Mølledammen. Per kan ikke ta´ sig af det, idet han ikke er hjemme.

Rengøring i grejbank rummet. Bente Grum har meldt sig til tjansen.

Medlemmer. Grejbanken vil gerne vide hvem der er medlemmer ?!
Thomas vender tilbage i denne uge med oversigt.
Grejbanken vil sammenkalde medlemmer for at forventnings-afstemme.

Bestyrelsen fastslog nok en gang, at Kulturbrugsens grej alene kan benyttes af
frigivne. Per, Claus, Lone og Jon står til disposition, men der har dog været sparsom
interesse. En “frigivelses-seance” varer 1,5-2 timer.



JUNIORKLUB.
Fungerer, men mangler leder.
Møde med Ålborg Kommune torsdag 18.aug.kl.14 i Kulturbrugsen.

KUNSTUDVALGET = Tonio, Frank Storgård, Bente Grum, Dorthe Nielsen. Intet nyt.

ISBOD
Salget er i gang. Økonomi tegner fint, dog med forbehold for de stigende EL priser.
Der er problemer med bimåler / elafregning ?!
Lone har fundet den tidligere bimåler frem og Peter bedes om at montere.
Thomas aflæser fortsat ugentligt og afstemmer med aktuelle elpriser for senere afregning
overfor Per & Anette.

HELHEDSPLAN.
Møde med Ålborg Kommune torsdag 11.august kl.17.00
Deltagerne:
Bådelauget, Borgerforeningen, Kulturbrugsen, Jane Tange, Erik Christensen,
stadsgartneren m.fl.

1. Besigtigelse af område.
2. Proces og fremgangsmåde i forhold til uddybning og oprensning af området
3. Kommunens krav til helhedsplan
4. Fastsættelse af dato for borgermøde
5. Emner til borgermøde med udgangspunkt i afholdte fællesmøder.

ØKONOMI.
Intet nyt / alt ok.

PROJEKTBYGGERIET / køkken.
Økonomien slår ikke til pga. prisstigninger. Dorthe Kudsk har søgt midler så vi kan komme
videre med projektet. Overføres til 2023.

HVERVE FOLDER.
Der er udarbejdet en info folder, som uddeles i papirform til alle, der endnu ikke er medlem
af Kulturbrugsen. Lone sørger for mangfoldiggørelse denne uge.

KRÆMMERMARKED
Borgerforeningen har aflyst kræmmermarkedet der skulle have været afholdt  20.august.
Derfor udgår Kulturbrugsens bidrag til arrangementet med “æblekagebod”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL KALENDEREN: Bestyrelsesmøde mandag 19.september kl.19.30


