
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 14. september, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere 
Ann, Dorthe E, Anne, Steen K, Asbjørn, Steen E, Dorte W, Frederikke, Ale-
xander, Simon (personale), Gunilla (ref) 

Afbud: 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

Godkendt 

2. Økonomi  

- Status 

- Aftale budgetproces 

  

Status gennemgået. Stadig stor usikkerhed, 

men det kunne have været værre.  

KFF har meddelt at de skal opkræve 70.000,- 

mere  af Karens Minde. Det drejer sig om noget 

administrationsbidrag og måske noget ejen-

domsskat. Det står ikke helt klart. 

Men disse poster har så vidt vi kan se aldrig 

været opkrævet før, og er ikke en del af afta-

len. 

 

Grundet de økonomiske følgevirkninger af Co-

rona er det en del sværere at lægge budget i 

år.  

Ann, Gunilla og Dorthe begynder budgetlægning 

snarest og kommer med udkast eller evt dilem-

maer og tanker, som bestyrelsen kan tale ud 

fra. 

3. Principper for udlejninger under 

corona 

- Hvordan skal vi håndtere udlejnin-

ger, når lejer ønsker at flytte? 

-Når aflysning skyldes forsamlings-

forbuddet 

- Når aflysningen er længere ude i 

fremtiden 

Se eksempler vedlagt 

Drøftelse med udgangspunkt i eksemplerne. 

 

Vi har tre måneders aflysningsfrist på festudlej-

ninger. Den bør nok ændres til to måneder, evt. 

med inddragelse af en del af lejen tre måneder 

før. 

Når vi (feks grundet forsamlingsforbud eller at 

festen skal slutte kl 22) ikke kan levere den 

vare, som folk har bestilt, kan de aflyse og få 

pengene refunderet. Vil lejeren gerne beholde 

lokalet og feks. skære antallet af gæster ned/ 

slutte festen kl 22, kan de beholde lokalet. 

 

Eftersom det vi leverer ikke bare er et lokale, 

men også retten til at bruge det i et bestemt 

tidsrum, er en flytning af udlejning at ligestille 

med aflysning. Også fordi der sjældent kommer 

en ny lejer med så kort varsel. 

 

4. Arbejdspres i huset 

- Orientering fra ledelse 

- Drøftelse 

Der er travlt i huset for tiden; cafeen sælger 

mere, der er nok mange der har gået tur i om-

rådet og opdaget stedet i år. Der har også 



været mange arrangementer. Personalet løber 

stærkt.  

Vi går nu koldere tider i møde, desuden er der 

færre kulturarrangementer i tiden der kommer.  

Dette kan måske give mindre travlhed generelt. 

Vi ser tiden lidt an og må regulere cafearbejdet 

til, så det bliver til at holde til. 

5. Overenskomst m.v.  

- Vi har fået ny overenskomst til un-

derskrift – vedlagt.  

- principper for karantænefravær.  

 

Dorthe, Dorte og Ann vil læse sig grundigere 

ned i overenskomsten og fremlægge for besty-

relsen på næste møde. 

 

Der er for nyligt indgået en aftale om sygedag-

penge ved pasning af børn i karantæne grundet 

coronasmitte.  

6. Rabatordning for frivillige 

- Steen K. foreslår en bedre rabat-

ordning for aktive frivillige.  

Drøftelse af principper og muligheder for rabat-

ordning på leje. Asbjørn, Dorthe og Maria hol-

der et møde om det og kommer med et forslag. 

7. Kulturpunktet Der bliver mere stille nu hvor vi skal rykke in-

denfor. Samarbejde med JazzClub Loco om jazz 

på søndage. Det sker seks gange i løbet af ef-

teråret. 

8. Orienteringer 

-fra formanden -  

 

-fra lederen 

 

-fra den medlemsansvarlige 

 

-andre 

 

BD arbejder stadig på aftalen med kff/kejd om 

leje af området. 

 

Dorthe og Gunilla skal tjekke op på kulturhusets 

kontrakt og høre forvaltningen om det udbud, 

de har stillet i udsigt. 

 

Vi arbejder pt på en model for outsourcing vedr 

vin og mad til fester. 

Drøftelse af dette. Bestyrelsen synes det er en 

god ide, men vi skal være omhyggelige i forhold 

til ansvar, aflysninger osv. 

 

Asbjørn og Alexander har talt en del om for-

eningen og hvad der er værdien i at være med-

lem, er. De mener, at det er det at være med i 

fællesskabet, som kan trække medlemmer. På 

torsdag er der møde med Gunilla og Martin om 

hvordan man gør foreningen mere synlig. 

 

 

9. Eventuelt 

 

 

 

10. Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


