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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Onsdag d. 23. april 2014 

 Formanden Dorthe Sørensen Eren bød velkommen og foreslog Merete Buddig 

som dirigent. 

1. Valg af dirigent og referent 

Merete Buddig blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 

var indkaldt med 4 ugers varsel ifølge vedtægterne. Rie Andersen fra bestyrel-

sen blev valgt som referent. Stemmeudvalg består af Birgitte Anker Petersen og 

Inger Dyrting 

 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 10. april 2013 

Referatet blev taget til efterretning 

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens og ledelsens skriftlige beretning 

Kulturudbud, Sydhavnens Musikforening afholder første arrangement i pavillo-

nen og generelt er foråret og sommeren pænt booket. Yogaholdet har rengjort 

pavillonen, så den skinner. Personalet og ledelsen har trukket et stort læs og 

det har ikke mindst haft virkning på et godt regnskab. Lidt hårdt år, vi mistede 

2 afholdte frivillige. Vi har fået penge til første etape til nyt indgangsparti, åbne 

op mod Wagnersvej. Processen er i gang og der bliver brugerinvolvering. 

Kommentar fra Gert, positivt med arbejdsdage for yogaholdet, det er rigtig 

godt for det sociale engagement og giver ekstra energi.  

Steen bad om uddybende forklaring vedr. samarbejdet med kommunen – Dor-

the uddybede at der er blevet tættere samarbejde, indgået nye partnerskabsaf-

taler, de 2 administrationer (bibliotek g kulturhus) lagt sammen (vi bytter ydel-

ser), vi har stadig retten til at styre vores eget budget og har fået lov til at tage 

vores egenkapital med ind i det nye forsøg med økonomisk/administrativt sam-

arbejde med kommunen. 

Beslutning: Beretning blev enstemmigt vedtaget. 
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4. Fremlæggelse af regnskab for 2013 for Kulturhusforeningen og Kultur-

huset. 

Kasserer Ann Vikkelsø præsenterede Kulturhusets regnskab. I 2013 har vi skå-

ret kraftigt på omkostningerne, og da vi har haft større indtjening sent på året 

ender året med et pænt overskud og en styrkelse af Egenkapitalen. Det giver 

alt andet lige en større tryghed for Kulturhuset. 

Kulturhusforeningen har i 2013 afholdt udgifter til jubilæum og årets overskud 

foreslås overført til Kulturfonden. Til brug i 2014 er der derfor ca. 30.000,-. 

Regnskabet er godkendt af ekstern og intern revision og blev enstemmigt ved-

taget af forsamlingen. 

 

5. Drøftelse og vedtagelse af budget og handlingsplan for 2014. 

Dorthe forelagde handlingsplan, noget er gengangere og noget er nyt. Vi vil 

gerne sikre Karens Minde status som kulturhus også for de nye områder i byde-

len, vi vil gerne holde lørdagsåbent, udbrede kendskabet til KM, vi vil fastholde 

den miljø-og økologiske profil, vi vil gerne arbejde på større etnisk og kulturel 

mangfoldighed, udvikle arbejdet med de frivillige samt sikre en større synergi 

mellem bibliotek og kulturhus. 

 

Gert: Julearrangement, ideen kan måske udbygges til f.eks. Påsken. Havean-

lægget omkring kulturhuset trænger til fornyelse f.eks. med plantekasser a la 

model fra Fredericia. Haveanlægget vedligeholdes pt. af kommunale arbejds-

pladser – men der arbejdes på en samarbejdsplan og derudover er der mulig-

hed for samarbejde med Sydhavnskompagniet om Økohaven. 

Det fremlagte budget for 2014 opererer med et overskud på kr. 5.000,- i mod-

sætning til det udsendte, hvor vi opererede med et overskud på kr. 51.500,-. 

Dette grundet usikkerhed om de endelige tilskud som ender med at blive min-

dre end forventet. Der er derfor skåret i budgettet for de uplanlagte aktiviteter 

så årets resultat stadig forventes at give overskud. 

Budget og Handlingsplanen blev vedtaget. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2015) 

Kontingentet blev vedtaget uændret (kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 

300,- for foreninger) 

 

7. Indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget nogen forslag 

 



 

KARENS MINDE KULTURHUS // WAGNERSVEJ 19 // 2450 SV // TLF 33 66 84 36 // WWW.KMKULTURHUS.DK 

8. Valg til bestyrelsen 

3 medlemmer er på ordinært valg. Der opstillede ingen modkandidater, derfor 

er Dorthe Eren, Ann Vikkelsø og Steen Eriksen valgt med applaus. 

 

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 

Første suppleant Inger Dyrting, 2. suppleant Hanne Boldsen 3. suppleant Birgit-

te Anker Petersen,  

 

10. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Marcus Marcussen og Merete Buddig blev genvalgt som kritiske revisorer og 

som revisorsuppleant valgtes Marit Dalsgaard 

 

11. Eventuelt 

Gert vil gerne lave fælles arbejdsdag 2. maj, men bestyrelsen kan ikke nå at 

planlægge. Det er en god ide der kan følges op til efteråret. 

 

 


