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Dagsorden

Referat og beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
- Status – eftersendes
- Budget – vedtagelse af foreløbigt
budget 2021 – inden det sendes til
Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Status gennemgået inkl. Fremskrevet årsresultat. Grundet de mange aflysninger, flytniger og
refunderinger af leje, er de tal usikre. Kompensationer og støtte flyttet til ”tilskud” og taget ud
af bla. Lønudgifter, derfor er tallene lidt anderledes. Men resultatet ser ud til at blive cirka
som forventet de senere måneder.
Budget 2021 blev fremlagt. Der er megen uvished om, hvordan coronasituationen kommer til
at udvikle sig og hvilken effekt den får på økonomien til næste år.
Budgetforslaget er derfor skåret ret tæt på benet. Samtidig har vi synliggjort, hvilke forventninger det hviler på.
Hvis de ændres, kan vi også regulere budgettet
og de forventninger vi kan have til indtjening/
udgifter. Der skal følges op på dette løbende.
Især kulturbudgettet bør sættes op hvis det er
muligt.

3. Orienteringer
-fra formanden -Driftskontrakt
-fra lederen
-juleaften
-honorarstøtte
-nedlukning – praktik
-fra den medlemsansvarlige
-andre

Bestyrelsen vedtog forslaget til budget 2021.
Driftskontrakten lader vente på sig. Hvis ikke
den kommer inden årsskiftet, vil der blive udbetalt et acontobeløb. Det er dog stadig en uhensigtsmæssig situation at stå i – oven i alle de
andre uvisheder.
Julemiddag for alenefolk i cafeen er aflyst. Kan
ikke (som planlagt før cafeer blev lukket ned)
holdes som cafearrangement. Og eftersom målgruppen er for bred (ikke afgrænset til decideret udsatte borgere!) kan vi ikke få dispensation
til at holde det. Alle der har købt billet har fået
besked, og der er indgået en aftale med slagteren i sydhavnen om, at den kan veksles til julemaden derfra. Julefonden betaler differencen.

Vi har igen fået honorarstøtte fra Statens
Kunstfond. 100 klip. Det er i egne øjne absolut
velfortjent, når man ser på den kvalitative udvikling spillestedsdelen er i, både mht. booking,
afvikling og teknik.
Huset er lukket. Det meste arbejde forgår
hjemmefra, men når det er nødvendigt, møder
folk ind i huset. En ad gangen på kontorerne.
Andre steder i huset med meget god afstand til
hinanden.
Det er endnu ikke helt klart, om der bliver mulighed for hjemsendelse med lønkompensation
for virksomheder som vores ( over 50% støttet)
men hvis nedlukningen fortsætter ind i januar,
er det sandsynligt at der kommer sådan en ordning. I givet fald, får vi behov for at gøre brug
af den.
Indmeldelsesblanket/flyer: Frederikke og Alexander fremlagde udkast til flyer om medlemsskab. Bestyrelsen foretrækker nr. 2. Fordele
ved medlemskab rettes til, så der ikke nævnes
koncerter. Der tilføjes en QR kode, som kan aflæses i mobile pay. Frederikke laver en opdatering, Ann læser korrektur.
4. Eventuelt

5. Bestyrelsens lukkede punkt -

Dorthe sørger for at referat af generalforsamlingen skrives under og lægges på hjemmesiden,
Samtidig opdateres suppleanterne, så Alexander og Frederikke kommer på.

