Grindsted & Uggerhalne Samråd
Kunst & Kultur

Referat fra møde i Kunst & Kultur den 16. maj hos Birthe
Til stede:
Ellen Høgh
Helle Nielsen
Birthe Søborg
Ellen Nygaard
Villy Nielsen
Ole Schwarz
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra den 14. februar 2018
Blev godkendt
Aktiviteter i 2018:
Fest ved gadekæret den 8. september
Musikken er på plads, Raggedy Anns
Det er ikke afklaret om borgerforeningen indkøber ny telt – hvis ikke vil vi forsøge at låne det telt
Uggerhalne har -evt. mod en mindre betaling
Vi stater kl. 13.00 – 14 .00 med at folk kan spise deres medbragte mad. Fra kl. 14.00-16.00 kommer
musikken og spiller
Vores del af honoraret er 3.500,Ole køber drikkelse, glas mv. i Superbrugsen i Vodskov
Det ville være fint hvis man ville levere kage – som så kunne blive solgt sammen med kaffe
Pr:
Ole laver pressemeddelelse til ugeaviserne
Opslag på vores hjemmeside
Omtale i bladet Hammernyt
Samt omtale på facebook under aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne
Koordinering via Landsbyklyngen
Ingen annoncer i ugeaviserne
Fest ved Helgstrand den 2. november
Pris er aftalt med bookingfirmaet ”Musik og sang, København kr. 15.562,50
Kontrakt vil blive fremsendt i denne uge
Jane og Shane kommer selv med PA/ sanganlæg
Tilskud fra Aalborg kommune er 3.500,-Vi har aftalt at billetprisen inkl. mad er 200,- kr.
Forplejning:
Ole aftale med brugsen om lev af Irsk øl, vin m.v.
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Maden kunne lev. fra Vandrehjemmet eller Superbrugsen i Vodskov - begge steder har de en god
TAPAS til kr. 95,Birthe vil snakke med Vandrehjemmet om en reduktion af prisen ved lev af 150 – 200 portioner
Birthe vil også se på priser for tallerkner glas samt duge ved Biltema i City syd.
Borde og stol låner vi i Hallen inkl. bestik - Ellen H snakker med bo herom
Kaffe kan evt. laves i Sognegården - Helle taler med Jørn Toldbod herom
PR:
2 x annoncer i Vodskov avis samt i Øste Vendsyssel bladet
Opslag på vores hjemmeside
Pressemeddelelse til ugeaviserne
Opslag på facebook (aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne)
Koordinering via landsbyklyngen
Andre aktiviteter i 2018
Ellen N har talt med Henning Bitsch fra Galleri Hammer og der bliver p.t. ingen projekter med ham
i 2018
Ole ville på et tidspunkt spørge Henning Bitsch om hans aftenskolehold (metal) kunne lave et par
skulpturer mod at vi betaler materialet.
Aktiviteter i 2019
Der er ikke kræfter til at lave flere aktiviteter end de 2 musik arrangementer
Vi snakkede om, at festen ved gadekæret næste år - evt. kunne få et lokalt islæt – Ole vil forsøge at
samle nogle lokale musikere – som så kunne spille her.
Vi skal være opmærksom på, at festen ved Gadekæret, ikke skal ligge på samme dag som der er
Hattefest i Vodskov (2. lørdag i sept.)
Evt.
Vi snakkede om Hammerkoret kunne komme til sommerfesten om torsdagen (23/8) hvor samrådet
står for aktiviteten. Helle og Ellen vil spørge Lene herom.
Næste møde
30 august kl. 19.00 hos Helle og Villy i Hjallerup
Birthe indkøber 6 x tapas fra vandrehjemmet, så vi kan prøvesmage maden – vi betaler selv for
maden.
Referent: Ole Schwarz
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