
 
 

Referat fra mødet i Kulturudvalget den 1. maj. kl. 19.00, hos Helle og Villy 

 

Deltagere: 

Helle Nielsen 

Ellen Nygaard 

Inga Nielsen 

Villy Nielsen 

Ole Schwarz 

 

Afbud fra: 

Hans Stochholm 

Bo Hovgaard Thomasen 

 

Dagsorden: 

1. Vi havde en god snak med Claus Ørntoft omkring det kommende kunstværk 

ved Grindsted skole. 

Claus kom med et flot og meget spændende oplæg – som kulturudvalget  roste. 

Skolen har ikke endnu været inde i processen. Ole skriver til skoleleder Søren 

herom - samt at Claus vil besøge ham ult. maj md. med de skitseforslag som 

kulturudvalget d.d. har set. 

 

2. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

3. Betonkreationerne er nu opstillet (færdig)  

Stor tak til Villy for hans store arbejde her 

En af betonkreationerne skal nok vendes 180 grader. 

Kompasset skal sættes fast 

 

4. Årets bedst renoverede hus (modtaget 2 forslag) 

Der var enighed om at vælge Grindstedgård ved Ann og Per Nikolajsen 

Ole indbyder dem til præmieoverrækkelsen den 10. maj 



 

5. Aftalt musik i efteråret (september og november) - hvem gør hvad? 

Der er lavet aftale med kunstnerne (Mai og Simon) der spiller den 9. september  

fra kl. 15-17 ved Gadekæret 

Vi vil indbyde folk til at medbringe deres mad - som de kan spises fra kl. 13- 15 

Samrådet vil står for salg af øl og sodavand 

Ole tager kontakt til Anette fra Uggerhalne vedr. lån af deres telt + lån af person 

der ved hvordan teltet skal opsættes. 

 

Vi venter med at planlægge den Irske aften i november til næste møde.  

Der er styr på lokaler og musikken 

 

6. Borger og kulturhuset (stiftende generalforsamling den 5/5) 

Blev kort omtalt 

 

7. Evt. 

Det vil være fint at vi allerede nu begynder at tænke på hvad der skal ske i 2018. 

Her kom forslag frem om nogle ”betonmennnesker” (figurer) der kunne stå ved 

vejene, et andet forslag var et billedgalleri af menneskeansigter. Denne snak 

fortsætter vi med på det næste møde i kulturudvalget. 

 

8. Næste møde 

Mandag den 7. august kl. 19.00 på Høgevej 6 

 

Referent: Ole Schwarz 
 


