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1. Musikhuset 

Beboerforeningen har indgået aftale om at leje Musikhuset i en periode på 6 måneder. Startende fra 1. 

oktober. Månedlig leje kr. 500,- 

Bestyrelsen opfordrer til at holde arrangementer i beboerforeningens regi – f.eks. café aften eller 

fællesspisning. Selvfølgelig inden for sundhedsmyndighedernes rammer. 

Erling mener ikke tidspunktet er rigtigt til at indgå lejeaftale. 

Heidis Per laver husregler sammen med Ulla og Jan for, hvordan Musikhuset lejes og ikke mindst efterlades. 

Mogens skiver tekst, som han sender rundt. Erling sender meddelelse ud til beboerforeningens 

medlemmer. 

Beboerforeningen sørger for at der er café sæt i Musikhuset. Hvordan det vedligeholdes, afstemmes 

løbende. Niels og Morten henter hos Helle. 

2. Status på puljer 

Bordebænke sæt fra Få-det-fikset kan bruges frem til 2022. Rikkepipi har bestilt materialer, men de er 

blevet forsinket. Forventer at det bliver til foråret. 

Pizzaovn er blevet overdraget til Ida (Morten og Ida).  

Glasskab / bogskab. Heidi vil spørge Anton om han vil være interesseret i at tage den opgave. Gerne noget i 

stil med skiltet om Istidsruten. 

Vi har fået kr. 5.000,- til festtest fra SuperBrugsen Jyderup. Mogens Jensen taler med Ove hvordan de kan 

blive brugt. 

Vi har fået 25.000,- for Årets Landsby. Pengene er indbetalt på foreningens konto. Hvordan pengene skal 

bruges, skal drøftes på et landsbymøde. Grundet forsamlingsforbuddet vil vi prøve at afholde det virtuelt. 



Live sendingen vil foregå fra Musikhuset, hvor ikke-digitale beboere inviteres. Samtidigt opfordres til at 

invitere sin nabo, så alle får mulighed for at deltage. 

Der forberedes en lille goodiebag til alle deltagere. Anna taler med Nanna og Mogens om mulig dato. Gerne 

den 29. november, hvor der er planlagt juletræstænding. 

Det virtuelle møde vil fungere som prøve på generalforsamlingen. 

3. Fællesarrangementer 

Juletræstænding 29. november – vi planlægger at tænde juletræet, men grundet forsamlingsforbuddet kan 

vi ikke mødes til Gløgg og æbleskiver som vi plejer. Hvis landsbymødet bliver samme dag, forsøger vi at få 

tændt juletræet under mødet. 

4. Huset Askman 

Besøg af Mogens Jensen, Morten og Nanna. 

Lars ønsker ikke at være lejer i eget hus. Beboerforeningen har fået lov til at leje overetagen af huset. Til 

det har 2,4 millioner til at sætte det i stand. Pengene er givet med klausuler, så vi kan ikke bruge dem til 

hvad som helst. Pengene stammer fra 400.000 fra LAG, 1 million fra Underværker og 1 million fra 

Kalundborg.  

Klausuler, bl.a. 

• Der skal tilknyttes en rådgiver 

• Der skal indgå kontorfællesskab i projektet 

• Der skal være et fællesrum i projektet 

• Opfylde lovgivningen – toiletter, brandveje, handikapadgang 

Der aftales møde onsdag den 11. november 2020 mellem Huset Askman og Beboerforeningen, hvor det 

videre forløb skal planlægges. 

5. Bestyrelsen i Huset Askman  

Erling har trukket sig som repræsentant for beboerforeningen i Huset Askmans bestyrelse. 

Bestyrelsen skal vælge en ny repræsentation ved næste møde. 

6. Næste møde 

Dato for næste møde aftales per mail. 

Generalforsamling fredag 22. januar 2021. 


