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Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt 3a. Budgetønsker til Lokaludvalg

2. Kulturpunktet
bl.a. jazzfestival

Vi går mod Sankt Hans og Jazzfestival. Program juni-juli er
kommet.

3. Økonomi
Månedstatus er sendt til
bestyrelse

Cafe balancerer i forhold til budget på indtægter vs udgifter. Udlejning ser godt ud. Lønudgifter balancerer pr ultimo
maj. Alt i alt ser det stadig fornuftigt ud.

3A.
4. Merbevilling til nye m2
Drøftelse af niveau for,
hvad vi påtager os i forhold til hvad vi får.

5. Orientering om kommende omstrukturering i Kultur V
6. Indvielse af ny indgang
Orientering
7. Orienteringer
-fra formanden Snak med Københavns
Ejendomme om udearealerne.
-fra huset
-andre

Budgetønske vedr screening af lokalebehov og ideer til udvikling.
Monica (leder af Sydhavnens bibliotek) og Gunilla vil gennemgå den reelle fordeling af huset, så vi ved hvilke lokaler og hvor mange kvadratmeter hhv. Biblioteket og Kulturhuset råder over.
Som udgangspunkt er bestyrelsen positive overfor at merudgiften til rengøring. Dog skal økonomien gennemgåes
grundigt før endelig beslutning tages.
Ann og Gunilla vil regne på det, tager en beslutning i samråd med Dorthe E.
Orientering og drøftelse
Begivenheden ligger på fb og hjemmeside. Asbjørn sender
mail til medlemmer.
- Børnenes Dyremark har noget korrespondance kørende
med Københavns ejendomme omkring udearealerne. Aftalerne om brug af arealerne skal gennemgås sammen med
KFF.
- KFF har indkaldt til møde om ny driftsoverenskomst. Den
ser ud til at være noget mere omfattende end den aktuelle,
som ellers gælder til og med 2021. Dorthe E og Gunilla
skal til indledende møde den 27. juni. Huslejen ser ud til at
være sat alt for højt. Der er også en del andre ting vi skal
være opmærksomme på. Ann har læst og noteret obspunkter.
- Der skal tjekkes op på straffeattester og børneattester for
ansatte og sandsynligvis også frivillige. Gunilla og Dorthe
undersøger hvad der skal til.
-Gunilla har været til møde med 3F for at undersøge om
den måde lønnen er fastsat og beskrevet i huset er ifølge

overenskomsten. Det er den. Lønaftaler skal indsendes til
3F.
- Asbjørns kiggeadgang til foreningskontoen ligger på Gunillas bord. Det bliver ordnet inden længe.
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens lukkede
punkt

