
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 10. august, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Dorte W, Steen K, Steen E, Dorthe E, Asbjørn, Aurea (personalerep) 
Gunilla (ref) Fra pkt 3 Frederikke og Alexander 
 

Afbud: Ann Vikkelsø, Anne Sandberg 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen 

-valg af formand, kasserer og sekre-

tær 

  

Formand: Dorthe E 

Kasserer: Ann Vikkelsø 

Sekretær: Steen E 

3. Suppleanter.  
På generalforsamlingen blev vi be-

myndigede til at finde 2 yderligere 2 

suppleanter. Frederikke Dahl & Ale-

xander Varslev er interesserede i ar-

bejdet.  

Beslutning om de optages som sup-

pleanter i bestyrelse 

Frederikke og Alexander optages som supplean-

ter i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen hilser 

dem varmt velkommen. 

 

4. Generalforsamling 

Opsamling på generalforsamling 

Godkendelse af referat 

Godkendt. Dorthe E sender referatet videre til 

Øystein til godkendelse. 

Næste år bør generalforsamlingen annonceres 

på hjemmeside og facebook. 

5. Opdatering på økonomi.  

Hjælpepakker m.v. Vi har foreløbigt 

fået tilsagn om lømkompensation på 

122.000,-.  

Status juni uddelt. 

Det ser forsigtigt fornuftigt ud, men efter den 

seneste udvikling i coronakurverne, kan det bli-

ve nødvendigt at se grundigt på budgettet igen. 

Kompensation vedr faste udgifter skal søges i 

løbet af de næste uger, og så må vi se om det 

lykkes. 

6. Opdatering på arrangementer  Det er højsæson og der er masser af arrange-

menter, både nogle af dem der allerede var 

planlagt og flere (mindre) som er specielt egne-

de til coronatiden. Lokaludvalget har givet støt-

te til en del af disse 

7. Nye fortsatsvinduer og lydprøver 

- orientering  

Udskiftningen af forsatsruderne har virket. Der 

er foretaget en autoriseret lydmåling, som viser 

at det har hjulpet og vi kan faktisk spille højere 

end vi normalt vil. 

Støjproblemerne var en trussel mod vores akti-

viteter og virksomhed, så at det vi har valgt at 

gøre, virker, er en stor lettelse. 

8. Kulturpunktet  

9. Kulturfonden 

Der er ingen nye ansøgninger, men 

vi har givet to underskudsgarantier 

 



på kr. 10.000,- til arrangementer i 

efteråret.  

10. Orienteringer 

-fra formanden -  

 

-fra lederen 

 

-fra den medlemsansvarlige 

 

-andre 

 

Orientering om kommende udbud. 

BD kører godt. Sagen om husleje ruller videre. 

 

Det tegner til fuldt blus på arrangementer såvel 

som på festudlejning i aug-sept.  

Horesta har rådgivet om regler vedr vores an-

svar ved festudlejninger. Vi skal sørge for at in-

formere lejerne grundigt, og derfra er det deres 

ansvar. 

Cafeen er åben 12-17 og har været det en tid. 

Det fungerer godt og fortsætter en tid. Drøftel-

se af, om åbningstiden bør udvides og hvordan 

behovet bliver dækket samtidig med at økono-

mien kan hænge sammen. 

Det kunne være en god ide at holde et bestyrel-

ses- og medarbejderseminar, hvor bla. dette 

bliverdiskuteret. Datoforslag til næste bestyrel-

sesmøde. 

 

Clumeo er stadig afskaffet, medlemskontingent 

betales med fordel via mobilepay / kontant i ca-

feen. Der skal oprettes et medlemsregister i et 

passende program. Flere forslag. Alexander ved 

måske noget om de ting, og kan evt bistå As-

bjørn.  

11. Eventuelt 

 

Ann har foreslået en bestyrelsestur rundt i Syd-

havnen. Dorthe laver en doodle for at finde da-

toen. Ann og Asbjørn har meldt sig som plan-

læggere. 

Drøftelse af Folkemødet SV og om hvorvidt for-

eningen skal deltage den 5.9. Kulturhuset har i 

forvejen et arrangement den 3.9. i samarbejde 

med Folkemødet, nemlig visningen af Midt om 

Natten med introduktion af Rikke Rohr. Her kan 

der hverves medlemmer. Asbjørn og evt flere 

vil være til stede til filmvisningen. Alexander og 

Frederikke vil gerne arbejde med det grafiske 

udtryk på medlemsmaterialet. 

12. Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


