Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen
Dato: 13. januar, i Caféen
Tid: 19.00
Sted: Karens Minde Kulturhus
Deltagere: Dorthe E, Steen K, Asbjørn, Dorte W, Maria (personale), Gunilla
Afbud: Anne, Ann, Bjarne
Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kulturpunktet
Kort orientering

3. Økonomi

- Status på årsafslutning

4. Generalforsamling
- Sat til 27. april. Materiale skal sendes ud 25. marts. Godkendes på bestyrelsesmøde d. 9. marts.
Endelige aftaler om materiale.
- bestyrelsesvalg
-Emner til gf: Har vi nogle emner, vi
vil drøfte med medlemmerne? Kan vi
spørge medlemmerne om, hvad skal
vi lægge vægt på i det kulturelle udbud/hvad er unikt ved KM Kulturhus?
- Beretning: Emner til beretningen.

5. Bestyrelsens ’open mike’:
Bestyrelsens mulighed for at stille
spørgsmål og komme med input til
driftsspørgsmål og meget andet.
Dette er ikke et beslutningspunkt,
men et dialogpunkt.

Overvejelse om at invitere medlemmerne til
Jærv-koncerten.
Pigefestival arrangeret af Rubinen og nogle andre klubber i området.
Det ser ud til at årets slutter med et pænt resultat. Der kan blive brug for at hensætte
penge til nogle større indkøb, som ikke er nået i
2019. Der er mere afklaring om resultatet ved
næste bestyrelsesmøde.
-Gunilla holder ferie 24.2-3.3., men det bør
være muligt at have tallene i regnskabet klar i
god tid inden, så Ann kan skrive kommentarer
til det.
-Det kunne være dejligt om der var nogle nye
der stillede op til bestyrelsen.
Dorthe E har besluttet at stille op igen.
Maria tænker at der måske er nogle frivillige,
som kunne være interesserede.
-Ide om at få en oplægsholder, der kan tale om
kultur/kulturhuse/ andet relevant emne inden
generalforsamlingen. Som kan inspirere til samtaler og debat. Dorthe E er tovholder på det.
-Vi har endelig åbnet det nye hus. Samarbejdet
med biblioteket. Medlemsregistrering. Spillestedet Klein. Folkemødet. Jazz i kapellet, kulturnat
i kirken. Samarbejder. Evt nogle tal vedr besøgende og arrangementer og andre fakta.
Dorthe skriver et første udkast, som kan bestyrelsen kan drøfte på næste møde.
-Medlemmer og medlemshvervning. Hvordan
gør man det bedst? Den nye teknik volder lidt
vanskeligheder. Det ville være godt med et
pænt skilt i baren med opfordring til at melde
sig ind og med en qr-kode. Kan man sætte
gang i nogle ambassadører?
-Økologisk øl, hvorfor har vi ikke mere af det?
Diskussion om Carlsberg vs andre leverandører.
Kan man have økologiske øl fra andre leverandører?

6. Orienteringer
-fra formanden -fra lederen
-fra den medlemsansvarlige
-andre

7. Eventuelt
8. Bestyrelsens lukkede punkt -

-Gulvet i cafeen er blevet slebet og olieret i korrekt farve.
-Dyremarken forhandler pt. med Københavns
Ejendomme om leje af stalden.
-Der er Sørens afskedsreception 15.2. kl. 1315.
-Ansættelsesproces af ny driftsassistent i gang,
ansøgningsfrist den 22.1.
-Maria bliver sat op i arbejdstid med 10 timer/uge.
-arbejdet med de frivillige er i en ny fase, hvor
det mere handler om at forstærke tilknytningen
til huset.

