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Referat fra mødet i Kulturudvalget 
Onsdag den 13. december 2017 
Kl. 19.00 
Sted: Hos Helle og Villy 
 
Deltagere: 
Helle Nielsen 
Ellen Nygaard 
Villy Nielsen 
Ole Schwarz 
 
Afbud fra: 
Inga Nielsen 
Bo Hovgaard Thomsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 
2. Aktiviteter i 2018: 

 
Kunst (herunder status fra Ellen) 
Ellen har haft et møde med kunstneren Ellen Kristine Høyer 
Vil herefter tage en snak med Henning Bitsch 
Herefter en fælles snak med de 2 kunstnere om muligheder for at skabe 
noget fælles kunst i Grindsted og Uggerhalne og hvor projektet evt. kan 
blive støttet af Folkeoplysningsordningen (aftenskoleordningen) 
Kunstudvalget vil før opstart, have en drøftelse med aktørerne omkring 
rammerne for projektet. 

 
Musik (AK har udsendt katalog) 
Musikgruppen The Raggedy Anns kunne være en mulighed til vores 
aktivitet i september 
Ole undersøger om det er muligt herunder prisen 
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3. Musikaktiviteter i 2018: 
 
Vi har tidligere besluttet at afvikle 2 koncerter i efteråret 2018 
Denne ene primo september ved gadekæret 
Den anden indendørs i forbindelse med noget mad.  Ult. okt. - ult. nov. 2018 

 Aktiviteten i september.  
Her drøftede vi muligheden for at kombinere musik med en 
”kunstkonkurance” som kunne afvikles omkring Gadekæret. Musikken 
kunne være Raggedy Anns. Ingen entre. Udvalget sælger drikkevarer. 
Telt lånes (lejes) som sidst af ”Uggerhalne” 

 Aktiviteten i nov. 
 Her kunne vi ønske at få Jane og Shane til at spille. Stedet kunne være 
Helstrands nye fine lokaler (restaurant) ved rideklubben. Menuen 
kunne være ost og skinke. Drikkevarer for egen regning. Pris for musik 
og mad kr. 200,- 

 
4. Fælles aktivitet med Kultur og borgerhuset i febr./marts 2018 

Der var enighed om, at det kunne være godt for Borger- og kulturhuset 
forening, at lave nogle aktiviteter med f.eks. vinsmagning og lidt musik – for 
på denne måde at komme i dialog med borgerne. Dette kunne også ske ved 
Fastelavnsfesten lørdag den 10. februar 2018 i Hallen f.eks. med en stand. 
Opgaven ligger hos foreningen for Borger- og kulturhuset 
 

5. Pris til årets gode og smukke byggeri  
Poul D har lagt konkurrencen ind på vores hjemmeside. Tidsfristen er april. 
Vinderen får præmien overrakt på samrådets generalforsamling i maj 2018 
 

6. Evt. 
Bo stopper i udvalget. Han vil forsøge at finde anden person fra 
borgerforeningen - til at afløse ham. 
 

7. Næste møde: 
Den 14. februar 2018, kl. 19.00, hos Ellen og Ole 

 
Referent: Ole Schwarz 

 


