Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Kunst & Kultur

Referat fra kulturudvalgets møde den 30. august hos Villy
Deltagere:
Birthe Søborg
Ellen Høgh
Villy Nielsen
Helle Nielsen
Ellen Nygaard
Ole Schwarz
Dagsorden:
 Godkendelse af referatet fra mødet den 16. maj
Referatet blev godkendt


Opgaver i forbindelse med koncerten den 8. september ved Gadekæret
Ole køber øl, vand kaffe, te, fløde og sukker, krus til øl/sodavand + kaffe, chips og popcorn
Ellen laver sandwich til musikken + kulturudvalget
Helle, Ellen H, og Birthe bager kage til salg
Birthe og Ellen H laver kaffe (i sportscaféen)
Villy sørger for omklædningsrum og toilet til musikken i Hallen
Villy, Ole + hjælpere opsætter teltet kl. 15.00 fredag den 7/9
Vi mødes alle kl. 12.00 lørdag den 8/9
Musikken kommer ca. 12.30
Ole sørger for PR
Ole sørger for prisskilte + skilte til mobilpay
Vi aftaler med Henning Buus fredag hvornår han ønsker teltet skal nedtages
Strøm hentes ved nabo (Ole og Vllly kommer med kabler)
Ole kommer med byttepenge
Leje af telt: 5oo,-(Uggerhalnes telt)
Pris for musikken. 3.500,- (normalpris 11.000,-)



Koncerten ved Helgstrand den 2. november
Vi laver detailplanlægning på næste møde
Vi planlægger at sælge 200 billetter
Pris for musik og mad kr. 200,Vi vil sælge billetter til koncerten fra den 15. september
Udvalgets medlemmer sørger for salget
Ole får lavet billetter
Ole laver tekst til plakater som udvalgets medlemmer sætter op
Ole laver PR
Ole sørger for annonce i VA medio sept.
Lokalet ved Helgstrand er aftalt. Vi vil gerne sætte borde og stole op torsdag den 1. nov.
Borde og stole hentes i Hallen og hos Villy (gården)
Mad (tapas) er prøvespist og godkendt. Birthe bestiller maden Fra Vandrerhjemmet i Aalborg pris
pr. kuvert 90,- når vi har antallet af gæster.
Drikkevarer bestilles ved Brugsen i Vodskov.
Der indkøbes engangstallerkner, glas og bestik + kopper med øre.
Kaffe brygges i sognegården. Helle spørger Tolbod.
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Drøftelse med Galleri Hammer (Henning Bitch) om kunst i Uggerhalne.
Ellen og ole har talt med Henning om et muligt samarbejde om udsmykning i Uggerhalne.
Henning indbydes til et møde primo 2019 for at drøftet et muligt samarbejde.



Næste møde:
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 hos Ellen og Ole.
Referent: Ole Schwarz
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