
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 10. maj 

Tid: 19.00   

Sted: Caféen 

Deltagere: Steen E, Mikkel, Emil, Alexander, Frederikke Ann, Dorthe E, 
Dorte W, Merete, Gunilla, Viktor 
 

Afbud: Steen K 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Velkommen og introduktion 

-Alle fortæller kort lidt om sig selv og 

deres rolle i bestyrelsen/huset og 

baggrund for at være med.  

 

3. Konstituering 

Bestyrelsen vælger en formand og 

en kasserer 

Snak om andre roller, f.eks. med-

lemsansvarlig 

Fremover ligger bestyrelsesmøderne på den 

tredje mandag i måneden (flyttet fra den anden 

mandag) 

Formand: Dorthe Eren 

Kasserer: Ann Vikkelsø 

Medlemsansvarlig: Alexander Varslev 

4. Kompetencefordeling 

- Kort gennemgang af kompetence-

fordelingen mellem bestyrelse og le-

delse/personale 

 

5. Økonomi  

- Månedsstatus april 

- Budget for 2021- forberedelse af 

budgetrevision.  

  

Grundig gennemgang og gode spørgsmål. 

 

Budgettet skal regnes efter, især mht hvad vi 

tør tro på i forhold til egenindtjening, lønbud-

get, udlejning mm.  

Vi har fået ca. 40.000,- fra aktivitetspuljen til 

planlagte arrangementer i maj-juni. 

6. Åbning 

Orientering om hvordan det går med 

åbningen og planerne for de næste 

måneder.   

 

Karens Minde og Klein vågner for alvor nu. Nu 

er kulturen også i gang igen. 

Bordbestilling heldigvis afskaffet, de fleste gæ-

ster har forståelse for coronapas. Mange gæster 

udenfor på solskinsdage, indendørs er folk lidt 

mere tilbageholdende med. 

Udlejning til private fester er i gang. 

Kurser og møder også. 

Svært at finde rundt i, hvilke regler der er for 

de enkelte ting. Vi har mange grene, så vi navi-

gerer i mange forskellige regelsæt. 

Genåbningen kaster lys over, hvor godt og vig-

tigt det vi har gang i her i huset, er. 

 

7. Kulturpunktet Sæsonen startede med Sydhavn Salon fredag 

og Kresten Osgood søndag. Begge samarbejder 

med hhv Cph.ConcertCommunity og JazzClub 

Loco. 



Det forløber fint – ingen problemer med corona-

pas eller andet. 

Vi har et meget rigt kulturprogram i tiden der 

kommer. Dog er de helt store arrangementer så 

som Skt Hans aflyst. Det ser ud til at Sydhavns-

festival gør noget online. 

 

Birgit Neja Jensen som har boet her som ung, 

da KM var en del af åndssvageforsorgen, udstil-

ler i juni-juli. Der er fernisering 4.6. 

 

Ungebookinggruppen er udvalgt og er i gang 

med forberedelser til vækstlagskoncerter i cafe-

haven. Både haven og ungegrupperne er forhå-

bentlig en start på noget som kan udvikles 

mere. 

 

ORD og Quiz kører også. 

Bluegrass Music Denmark har første koncert i 

denne måned. 

Yoga og Linedance starter også nu. Tango ved 

vi ikke helt. 

 

Ide til facebookkampagne affødte en drøftelse 

af nye måder at tiltrække folk fra andre dele af 

byen og nye folk fra bydelen. 

 

8. Orienteringer 

 

Ansøgning om at permanentgøre tilskuddet til 

udvidet åbningstid er ved at blive lavet. KFF har 

rådgivet os. 

Ann har foreslået Lokaludvalget at tage det med 

som et punkt i deres budgetbrev. 

Børnenes Dyremark er håbefulde i forhold til at 

måtte beholde folden bag pavillonen.  

9. Eventuelt 

 

Bestyrelsestur rundt i bydelen gerne i juni. Dor-

the E laver en doodle med datoer. Ann og Dorte 

W arrangerer turen. 

Alexander m.fl. savner skiltning med vejvisning 

til cafeen. 

10.  Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


