Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen
Dato: 11. november, i Caféen
Tid: 19.00
Sted: Karens Minde Kulturhus
Deltagere: Dorthe E, Dorte W, Steen K, Asbjørn, Steen E, Gunilla
Afbud: Anne, Ann, Bjarne
Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

Ny pind under Orienteringer: medlemmer

2. Kulturpunktet

Fremlæggelse/orientering om honorarstøtte og
honorarstøtteansøgning ved et kommende bestyrelsesmøde. Gunilla aftaler med Martin.
Status fremlagt. Ser fint ud.

3. Økonomi
Status
Budget 2020 til forvaltningen – budget
der bygger på drøftelser fra sidste møde
fremlægges på mødet.
4. Udlejning
Lokalesituationen: Områdefornyelsen
flytter og biblioteket rokerer om.
Som udgangspunkt mister vi
4.500/mdl. I lejeindtægt.
Drøftelse af muligheder for lokaler og
anden udlejning.
Børnekulturstedet betaler ikke husleje. Heller ikke f.eks. varme og renovation. Skal dette tages op igen?
5. Orienteringer
-fra formanden Karens Minde Lauget
-fra huset
-andre

Budgettet 2020 er godkendt og bliver indsendt
til KFF sidst på ugen.

Bibliotekets udspil vedr lokaler blev drøftet.
Der arbejdes videre på en løsning.
Asbjørn vil se på tegningerne af huset inden vi
går videre med sagen.
Spørgsmålet om forbrugsudgifter og renovation
skal tages op med op med Børnekulturstedet.

Karens Minde Lauget har holdt et møde mere.
Vedtægterne blev vedtaget. Dorthe Eren blev
valgt til oldermand og Rasmus Rubæk fra
Strandparkskolen blev til viceoldermand.
Lauget er et samarbejdsorgan for de parter der
er aktive på matriklen.
Kulturhuset får sat to besøgstællere op. Initiativ
og finansiering kommer fra KFF.
Der har været klager fra naboer, som mener at
musikken fra koncerterne er for høj.
Der er taget kontakt med kommunens støjenhed for afklaring af regler og for at få fortaget
målinger af lydniveauet.
Bestyrelsen ønsker at de bliver foretaget det
der er nødvendigt for at overholde gældende
regler og støjgrænser.

Asbjørn og Nanna har haft møde med portalen
Clumeo og er klar til at iværksætte en stille og
rolig overgang til at have medlemsregister,
-kommunikation og -betalinger i Clumeo.

6. Eventuelt
7. Bestyrelsens lukkede punkt -

