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Referat fra Helios bestyrelsesmøde onsdag den  
11. januar 2023   

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Mettemarie 
Bjerregaard, Flemming Helsted, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: 
Oliver Streich, Peter Eduard.  
 
Afbud: Jørn Caben. 
 
Ordstyrer: Lars eller Sofie. 
Referent: Hanne 
 
Dagsorden: 
 

 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 

1. Økonomi, Møde 
med Nathan 
Benson 

AC 
SR 

Sophie Raviv,  Lars 
Kensmark og 
Annette Christiansen 
deltog.  

 Afregning for el og varme blev 
gennemgået og det blev  beslutttet 
at der fremadrettet afregnes 
kvartalsvis. 

2. Godkendelse af 
referat fra d. 6. 
december 

    
Godkendt 

3. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

4. Nyt udstyr i uge 
2. og event ved 
åbning. 

HHH 
JE 

  Det går efter planen. Hans Henrik 
Hedemann introducerer anlægget 
for operatørerne først i næste uge. 
 
Johnny Elkjær fremlagde udvalgets 
forslag til en event når projektoren 
også er opsat, som indvielse og en 
officiel tak til de fonde som har 
støttet os. 
Efter en diskussion blev rammerne 
for arrangementet sat, f.eks, hvem 
der skal inviteres osv..  

5.  Generalforsaml
ing d. 12. marts 

 Skriv ud med dato? Annette 
“regnskab” 
stiller op.  

Hanne Holm sender datoen ud til 
medlemmerne og laver en aftale 
med Nathan Benson omkring 
Brunch. 

6. Billetkøb på 
nettet - 
medlemmer 

HH Bilag. 
Tages op for Ole Dahl 

 Vi fastholder den tidligere 
beslutningen om at der kun kan 
købes en billet pr. medlem på 
nettet.. 

7. Nyt i forhold til 
medlemskamp
agnen? 

LK 
? 

  Intet nyt 
Mette-Marie vil gerne deltage i 
hvervningen. 

8. Sponsoraftale 
med OK 

LK Bilag  Træder i kraft 1./2. Der skal sendes 
et brev ud til alle medlemmer om at 
man nu kan støtte Helios gennem 
Ok.  vi kan ligeledes reklamere på 
lærredet 

9.   Nyt fra 
eventgruppen. 

HH Biodiversitets festival 
Bilag 

 Bestyrelsen bakker op om ideen 
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Evt. samarbejde med 
Levins kulturcenter? 

Hanne Holm gav et referat fra et 
møde med Levins kulturcenter 
omkring evt. kommende 
samarbejde, vi siger ja til at stå som 
samarbejdspartner hos dem..  

10.  Møde med Bio 
Møn d. 21.? 

LK Bilag med spørgsmål, 
de gerne vil drøfte 
med os. 

 Kaj Foged deltager, andre fra 
bestyrelsen kan bare dukke op. 

11. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
1. februar 

 Ønske fra rengøring 
om at købe en trådløs 
støvsuger til ca. 2000 
kr. 

 Køb af støvsuger er bevilget. 
På næste tovholdermøde tages op 
om grupperne kan stille personale 
til at flytte en forestilling om ugen 
fra  aftenen til 
eftermiddagsforestilling, nåde af 
hensyn til ældre, som ikke så gerne 
vil afsted om aftenen og 
energipriserne.. 

12.  Gennemgang, 
sortering og 
prioritering i 
gamle og nye 
grafik- og 
indretningspro
jekter. 

NTC   Punktet udsættes til d. 6. februar. 

13. Evt.  Dankortterminaler  Der er købt nye dankortterminaler. 
Vi siger ja til et servicetilbud til ca. 
800 kr. pr. år pr. terminal. Johnny 
Elkjær er ansvarlig. 

 
Næste møde d. 6. februar. 


