Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen
Dato: 12. oktober, i Caféen
Tid: 19.00
Sted: Karens Minde Kulturhus
Deltagere: Asbjørn, Dorte W, Frederikke, Alexander; Dorthe E, Steen E,
Ann, Maria (personalerep), Gunilla (ref)
Afbud: Steen K
Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
- Status – vedlagt, der er dog mindre
usikkerheder. Forklaring følger på
mødet
- Budget -orientering om proces
3. Driftskontrakt med KFF
- Vores driftskontrakt udløber til nytår.
- Dorthe har taget kontakt til forvaltningen med henblik på fornyelse.
4. Forespørgsel fra Folkemødet
- Sydhavnens Folkemøde har spurgt
om de må låne lokaler gratis planlægningsmøder.
5. Kulturpunktet

6. Orienteringer
-fra formanden -fra lederen

Det ser nogenlunde balanceret ud. Vi skal bestræbe os på at drive huset efter det reviderede
budget – og det ser pt ud til at kunne lykkes.
I morgen mødes budgetudvalget, starter med
at udfærdige et fremskrevet årsresultat, så vi
har noget at arbejde ud fra.
KFF har svaret at der ikke bliver udbud lige nu
og det forlyder at de er ved at udfærdige en ny
driftskontrakt. De er opmærksomme på at aftalen om tilskud til udvidet åbningstid udløber
med udgangen af 2021. Ønsket er at det kommer på budgettet fremadrettet.
Drøftelse af dette og af principper for hvad, vi
bør lægge hus til. Bestyrelsen mener at de åbne
møder for frivillige har bred offentlig interesse.
Kulturhuset vil gerne lægge rum til et rimeligt
antal møder.
Southern Jazz Cult, et samarbejde med
JazzClub Loco, er skudt i gang. Et godt samarbejde med forholdsvis smalle koncerter, der
passer til coronabegrænsningerne.
Gode koncerter i kommende weekend – den
ene af dem i pavillonen trods kulden. Det er et
eksperiment.
Vi satser på at holde juleaften, trods de vanskelige restriktioner.
Det kræver dog noget styring på selve aftenen,
så der skal findes en der vil gå på arbejde. Bestyrelsen ser det som en del af husets dna at
holde juleaften.
Formanden:
Seminar med ansatte og bestyrelse mandag
den 26.10. kl. 17.
Et par timers koncentreret møde og derefter
noget god mad og hygge.

-fra den medlemsansvarlige
-andre

Lederen:
Der er mindre travlt i huset pt, både grundet af-

lyste festudlejninger og færre besøg i cafeen nu
hvor det er blevet koldere.
Der kommer mange gode ideer fra personalet
for tiden.
Blandt andet om hvordan man kan forlænge
udendørssæsonen. Varmelamper er jo bestemt
ikke miljøvenlige, men måske der er andre ideer/muligheder.
Gode ideer er velkomne.
Personalet har valgt en tillidsrepræsentant. Det
er Maria. Lige nu ligger den hos Caja Bruun fra
3F, som skal sende et dokument til underskrivelse af lederen.
Varmelamper er blevet nævnt i personalegruppen, som en måde at forlænge udendørssæsonen. Det synes bestyrelsen er en virkelig dårlig
ide. Andre ideer er velkomne, for husets gæster
er glade for at sidde i haven for tiden.
Den medlemsansvarlige:
Asbjørn, Alexander, Frederikke, Martin og Gunilla har holdt et møde om medlemsmaterialeog hvervning. Ved næste bestyrelsesmøde bliver der fremlagt noget konkret.
Andre:
Der er gode muligheder for, at Østre Kapel
kommer på overførselssagen. Områdefornyelse
Baunehøj har bevilget midler til de udendørs
områder rundt om kapellet.

7. Eventuelt

8. Bestyrelsens lukkede punkt -

Indimellem skriver ansøgere til Lokaludvalgets
puljer, andre på som samarbejdspartnere, uden
at der er helt hold i det.
Lokaludvalget arbejder pt med, hvordan de kan
tjekke det. Kulturhuset har også været ude for
at blive skrevet på uden at være helt klar over
det.
Der er Lokaludvalgets juletræsfejring den første
søndag i advent, og det er muligt at søge en
særlig pulje hos Lokaludvalget til at bidrage
med et arrangement. Der er ansøgningsfrist
den 19.10.

