
 

Referat af kulturudvalgsmødet, den 2. februar 2010 
 

Til stede: Werner – Morten– Palle – AnneMarie - Dina 
 

1. Ordstyrer - alle 
2. Dina blev valgt som referent. 
3. Medlemsfest . 

a. Vi besluttede at aflyse, så Palle og Dina ringer rundt onsdag for at informere alle 
de medlemmer, som havde tilmeldt sig arrangementet. Nogle blev lidt kede af 
det. Men så er det gjort. Kun 6 par og én person havde tilmeldt sig. Samtidigt 
blev de informeret om, at vi påtænkte at afholde et lignende arrangement 
senere på året. 

b. Alle får deres penge tilbage på nær bestyrelsen, som – med mindre andet 
fortælles direkte til Palle – betaler kontingentet for 2010/2011. 

c. Vi blev enige om, at et tilbageblik og en evaluering skal ske til næste 
bestyrelsesmøde. 

4. Byfesten 
a. Werner har meldt sig frivilligt som tovholder. 
b. Revyen kører på skinner og forsamlingshuset er allerede betalt, melder Werner 

og Palle. 
c. G77 skal kontaktes snarest og vi skal afholde et planlægningsmøde. 

i. Hvem gør hvad? 
ii. Hvordan fordeles udgifter/indtjening? 

d. Medlemmerne skal spørges om de vil hjælpe til med sommerfesten. 
e. Dina skal tage kontakt til elevrådet og prøve at finde en ung frivillig til 

styregruppen omkring sommerfesten. 
f. Flere ting skal gøres op: 

i. Hvor mange boder og hvilke? 
ii. Hvorhenne? 
iii. Hvordan ”betaler” man for boden til Landsbyrådet. Hvordan sørger vi 

for, at vi får nogle penge ind igen? 
iv. Hvem står for hvad? 
v. Er HJV orkesteret på plads? Er brandvæsenet bestilt? Hvad er på plads 

p.t.? 
vi. En overordnet plan skal udarbejdes. 

5. Kirkemødet 
a. En stor succes – både Birgitte og Anna Bjergvang vil gerne have en gentagelse. 

Der kom omkring 35 mennesker – lidt mere end der var tilmeldt. Men både 
hyggeligt og informativt. Alle tilbagemeldinger var positive. 

6. Andet – Ebbe Carmels veteranbilsmuseum. 
a. Werner har lavet en aftale med Ebbe Carmel omkring besøg på hans 

bilmuseum. Han har endda tilbudt at give en øl/sodavand til dem, der dukker op. 
Ca. 40 mennesker er maksimum til dette arrangement, og det er kun 
medlemmerne, der får muligheden. Invitation sendes ud. DF står for tilmeldinger 

7. Andet – hjemmeside. 
a. Hjemmesiden er snart klar, dog skal alle tovholdere i hvert udvalg sende en kort 

beskrivelse af udvalget, udvalgets medlemmer samt en slags 
”hensigtserklæring” eller kalender/dagsorden. 
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b. Fremtidens hjemmeside bliver mere fleksibel og man kan skrive sit eget indlæg direkte på 
hjemmeside, kun med godkendelse fra webmasteren. 

c. RSS feed skal sættes op, DMI kort m.m. Ellers kører det på skinner. 
 
 

 
Dagsorden til næste møde tirsdag, den 9. marts kl. 19:30 i AOFs lokaler 
 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af referat 
3. Evaluering Ebbe Carmel arrangement 
4. Byfesten 

a. Info fra Werner Beim – status. 
b. Hjemmeværnet – AnneMarie (Kaj) 
c. GAS revy/WB 
d. Fodboldkamp/G77 møde? DF 
e. Hoppepude/boder/alle 
f. Rulleskøjteløb/DF 
g. Band lørdag aften/Roskilde kommune (scene)/alle 
h. Brandvæsen/MJ 
i. Ridning/alle 
j. Frivillige – en liste/DF. 
k. Økonomi/budget. DF/WB 

5. Opfølgning andre tiltag – ekstern information. 
6. Eventuelt 

 
 
 
 


