Nyhedsbrev foråret 2014
Kære medlemmer af KulturMøllen.
KulturMøllen har nu afholdt sin årlige generalforsamling. Formand Klaus Moeslund gennemgik besøgstallet for
årets koncerter, samt de vigtigste temaer i forbindelse med driften af foreningen. Her kan nævnes dankort til
koncerterne, omkostninger ved etablering af større scene, nyt medlem til bestyrelsen og vores velfungerede
hjemmeside. Det årlige regnskab viste et pænt overskud, så et medlemskab i foreningen koster fortsat 150 kr.
Girokort er vedlagt og vi håber naturligvis du/I fortsat har lyst til at bakke op om vores lille forening.
På valg fra den ”gamle” bestyrelse var Dorte og Helga. Dorte ønskede ikke genvalg. Helga modtog genvalg og
hun forsætter som sekretær. Ind i bestyrelsen kom i stedet Lisbeth Laursen som gennem mange år har været en
flittig koncertgæst. Lisbeth overtager Dortes funktion som kasser. Som suppleanter valgtes Peter Slot og Jan
Nielsen. Jan er fra Kongerslev og ligesom Lisbeth, en kendt gæst til vore koncerter. Jan har stort kendskab til
bestyrelsesarbejde og ønsker at deltage aktivt, hvilket med tak blev modtaget.
Den nye bestyrelse har haft hovederne stukket sammen til en ny arbejdsfordeling og i lyset af Dortes afgang (og
meget høje service niveau), har vi rationaliseret arbejdsgangene en del og derfor er der sket følgende ændringer:
Der kan ikke længere købes billetter i Spar Nord bank og via billetto.dk. Til gengæld kan man manuelt købe
billetter på alle biblioteker (Himmerlandsbilletten) og som hidtil på himmerlandsbilletten.dk
Vi vil naturligvis fortsat gøre vores ypperste for at give vore kunstnere og ikke mindst jer, kære medlemmer,
nogle uforglemmelige musikalske stunder i vores hyggelige gamle pavillon. Det gode samarbejde med Rebildhus
fortsætter, så der vil fortsat være mulighed for, at indtage en lækker buffet inden hver koncert.
I marts havde vi en rigtig hyggelig aften med Dissing, Dissing, Las og Dissing, som passede glimrende ind i
Skovpavillionens stemningsfulde rammer. Den kommende koncert med Ib Grønbech d. 11 april er udsolgt, og
vores booker arbejder på højtryk for at få såvel efterårsprogram som forårsprogram 2015 på plads. Allerede nu
kan vi afsløre et af efterårets navne. Det er lykkedes os, at få Lars Lilholt solo til Bælum d. 23. oktober, og det
glæder vi os rigtig meget til.
Men det bør nævnes, at vi i bestyrelsen bestræber os på at tilfredsstille vore medlemmers musikalske ønsker og er
derfor altid lydhøre overfor nye ideer. Så går du med et brændende ønske, er du meget velkommen til at kontakte
en af os – husk dog, at kunstnerne bør have et vist ry for at kunne sælge billetter. Men hold øje med vores
hjemmeside kulturmoellen.dk eller følg os på facebook hvor de kommende koncerter vil blive annonceret.
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