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Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2017 

 

Deltagere: Dorthe, Rie, Steen E, Inger, Asbjørn og Flemming 

Afbud: Gunilla, Harry, Benny, Steen K 

1. Godkendelse af 

dagsordenen 

-  

2. Forberedelse 
generalforsamling 

 

- Indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud. 

 

- Da der blev holdt medlemsmøde den 7. november, 

er det ikke nødvendigt at diskutere eller beslutte vi-

sionen for Kulturhuset. Den bliver berørt under be-

retningen, og er sendt med ud til orientering, men 

medlemmerne er velkomne til at spørge ind til og 

komme med andre forslag.  

 

- Dirigent: Dorthe spørger Øystein, evt. Jan, frivillig 

(3F) eller Bjarne som Asbjørn kender. 

Referent: Steen Eriksen byder sig til. 

 

- Har vi kandidater til bestyrelsen?  

Dorthe har talt med Dittes bror (Børnekulturstedet), 

der er interesseret + en ven. De er begge musikin-

teresserede. 

 

- Set up. Vi har koncert før generalforsamling: 

Der skal også være en slags præsentation af arbej-

det med Områdefornyelsens Karens Minde visionen. 

Dorthe finder ud af, hvem fra Områdefornyelsen, 

der kan stå for præsentationen. 

 

- Opkrævning af kontingent:  

Flemming har forsøgt at få en aftale i stand med be-

talingsservice. Vi er røget ind i tidsnød, pga. pro-

blemer med at få formanden til at godkende digitalt. 

Vi håber, at vi kan nå det. Alternativt vil Flemming 

maile ud med det kontonummer, der skal betales 

ind på. 

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING 

Wagnersvej 19 

2450 København SV 
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3. Kulturpunktet - I forbindelse med SV17 (Jan Lippert) bliver der et 

arrangement med Erik Clausen i Pavillonen tirsdag 

den 6. juni. 

 

Nyt tiltag med 4 familiesøndage i Pavillonen, hvor 

der serveres brunch 1 x i juni og 3 x i august. Det 

er nogle lokale folk, der står for det. 

4. Orientering  

fra formanden 
- Overførselssagen 

Der kom ikke penge til lille P i overførselssagen. 

Dorthe har taget kontakt til KFF om at finde de sid-

ste kr. 50.000, mod at vi finder kr. 25.000 af vores 

egenkapital. 

 

- Der blev heller ikke afsat penge til indretning af de 

nye tilbygninger. 

 

- Renovation af Østre Kapel, som Sydhavn Teater be-

nytter, fik penge. 

 

- Afrapportering til forvaltningen 

Vi har sendt årsregnskabet og den årlige afrappor-

tering ind til Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

I løbet af året og når vi lægger næste handlings-

plan, skal vi se på, hvilke mål vi mangler at opfylde 

indenfor perioden. Årsrapporten sendes ud sammen 

med referatet til orientering for bestyrelsen. 

 

Nyt om byggesagen 

Intet nyt. 

 

- Nyt Lokaludvalget. 

Har udarbejdet bydelsplan, hvor der også er skrevet 

et afsnit om kultur. 

På Lokaludvalgsmødet den 27. april er der oriente-

ring om skybrudsprojektet, bl.a. hvor meget vand 

skal der føres ned igennem området. 

 

- Nyt fra områdefornyelsen 

Arbejdet med Karens Minde Visionen skrider frem: 

Der er pt følgende arbejdsgrupper: 

- Der arbejdes med udemøbler 
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- Skiltning i og omkring Karens Minde 

- Udebelysning 

- Redaktionsgruppen  

 

- Dyremarken holder loppemarked d. 8. – 9. april  

5. Økonomi - Årsregnskabet er indsendt til forvaltningen. 

- Status 2017 (Sendes ud til bestyrelsen, når den lig-

ger klar). 

6. Kulturfonden - Ansøgning fra Sydhavnsfestivalen vedlagt 

Det blev besluttet, at støtte med kr. 4.000,- til ho-

norar for lydmænd. 
 

7.  Nyt fra lederen - Personalesituationen. 

Marie er startet på udlejningen, og stiller mange 

spørgsmål til eksisterende praksisser. Hun har all-

rede taget en del initiativer på udlejningsområdet. 

 

Der er stadig en vakant stilling i køkken/cafe efter 

Stig. Der er et ønske fra personalet om, at slippe 

for rengøring af primært toiletter og trapper. 

Flemming undersøger i øjeblikket alternative løs-

ninger, bl.a. et eksternt rengøringsfirma. Det er 

også meningen, at dette firma skal stå for rengø-

ring efter fester, hvis vi kan blive enige om prisen. 

Når dette er faldet på plads, ved Flemming hvor 

mange timer han har at gøre godt med i forhold til 

køkken/cafe. Der stases på en 20 timers stilling, 

hvis det er praktisk muligt, alternativt flere små 

faste stillinger. 

8. Diverse Asbjørn præsenterede flyers for en festival den 22. 
april på Verdenskulturcentret vedr. Moder Jords 

dag 2017. 

 
Dorthe har talt med Marie på udlejningen omkring 

et samarbejde med cafe Mæt i Valby vedrørende 

catering til festudlejning. 

9. Bestyrelsens luk-
kede punkt 

 

 


