Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen
Dato: 11. oktober 2021
Tid: 19.00
Sted: Caféen
Deltagere: Alexander, Dorte W, Frederikke, Emil, Dorthe E, Ann, Steen K,
Steen E, Gunilla
Afbud:
Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Ekstraordinær generalforsamling
Hvad skal vi tale med medlemmerne
om og hvordan?
Handlingsplanen? Hvad KM er?

3. Økonomi.
- Fremskrevet årsresultat og forslag
til investeringer
- Budgetsnak frem mod d. 25. oktober

4. Kulturpunktet

5. Kulturfonden
6. Orienteringer
Fra formanden
Fra lederen
Andre

Indkaldelse er sendt ud.
Emner:
Hvordan udbrede kendskabet til huset og til foreningen? (Alexander)
Fortælle om årets gang/ sæsonerne i huset og
de satsninger vi har gjort i år med at holde
mere åbent om sommeren. Bede om input vedr.
dette. (Ann)
Ideindsamling vedr madarrangementer. (Dorthe)
Fortælle om juleaften.
-Status pr ultimo september og nyt fremskrevet
årsresultat fremlagt - grundig gennemgang.
Samt lidt om de overvejelser den har affødt i
forhold til næste års budget.
Der er brug for flere investeringer vedr vedligehold, som har været temmelig skrabet i år pga
usikkerhed. Bestyrelsen er med på at der bliver
brugt flere penge til dette, nu hvor der ser ud til
at være rum til det i budgettet.
-Der er møde i budgetgruppen på onsdag, og
budgettet er derefter på dagsorden til et kort
møde før den ekstraordinære generalforsamling.
Der starter stand up aftener i november.
Er det en ide at have en udstilling med hende
der vandt Danmarks bedste portrætmaler, og
som bor i Sydhavnen

Der er kommet en underskrevet driftsaftale for
2021-22. Vi skal skrive den under og sende den
tilbage. Vi har også modtaget et udkast til aftale vedr udvidet åbningstid.
Personaletur til Hornbæk i starten af november,
hvor huset så lukker en mandag-tirsdag.

Ny organisering af arbejdet i huset er ved at
falde på plads.
Der skal være lønforhandlinger i starten af november.
Lokaludvalget afholder valgmøde den 3.11. på
AAU hvor temaet er kultur- og idrætsområdet.
7. Eventuelt
8. Bestyrelsens lukkede punkt -

Bestyrelsesmødet i november flyttet til mandag
den 22.11.

