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Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2016 

 

Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Benny, Inger, Kaj, Martin, Gunilla 

og Flemming. 

Afbud: Karen, Birgitte og Steen Kolstup 

Dagsorden  

1. Godkendelse af  

dagsorden  

- Dagsorden er godkendt. 

Da Karen Larsen har været syg igennem længere tid, 

træder førstesuppleant Inger Dyrting ind som medlem 

af bestyrelsen. 

2. Orientering fra for-
manden 

 

- Ny driftsaftale med KFF 

Vi venter på svar på den tilrettede version, som vi 

sendte til Kultur- og fritidsforvaltningen i decem-

ber. 

 

- Byggesag og proces 

Vi har ikke hørt noget nyt. 

 

- Visionsseminar 

KHiD inviterer til visionsseminar sidst i denne må-

ned. Det handler om visionen for KHiD. Dorthe, 

Flemming og evt. Martin deltager. 

 

- Opfølgning på fællesmødet den 5. december - De 

mange fyrtårne  

Flemming har lavet en model, som man bruge til 

at beskrive de fyrtårne vi har, og hvordan vi kan 

udvikle dem. Aftalen er, at personalet beskriver de 

enkelte områder, og at det bliver fremlagt på næ-

ste bestyrelsesmøde, hvor visionen for de enkelte 

ting, skal diskuteres. 

3. Økonomi og admini-

strationsprojektet 
 

- Status på administrationsprojektet med kommu-

nen  

Der arbejdes i øjeblikket på at lukke regnskabet i 

det kommunale system, hvorefter Gunilla og revi-

sor Jahn laver årsregnskab. 

 

- Underskrivelse af prokura 

Bestyrelsen underskrev. 

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING 

Wagnersvej 19 

2450 København SV 
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Administrative tanker for 2016: 

Den nedsatte gruppe fortsætter, for at sikre im-

plementeringen af tankerne for det nye økonomi-

system. 

Desuden vil Ries ven Solveig, som er velbevandret 

i de nye systemer, gerne hjælpe til. Det tilbud 

modtages med glæde. 

 

- Budget 2016  

Flemming og Gunilla arbejder med det i den kom-

mende tid, så det kan blive fremlagt på det kom-

mende bestyrelsesmøde. 

4. Orientering fra kul-

turhusets leder 

- Nyt om personalesituationen 

Marianne er blevet fastansat. Anett Engell er ble-

vet ansat i en 10-timers stilling til at varetage en 

del af den økonomiske administration. Gunilla fri-

gøres dermed til at arbejde mere med kulturudvik-

ling. Søren er sygemeldt i en længere periode. 

 

- Sommerferie / sommerlukket 2016 

Bestyrelsen ser helst at der kun er sommerlukket i 

tre uger. Skal der bygges om er det en anden sag. 

 

- Sponsorater 

Bestyrelsen er med på samtlige forslag, dog und-

taget det med lokalenavnene. Især nyanskaffelser 

og kulturarrangementer giver det mening at søge 

sponsorer til. 

 

- Projekt "En for alle" og "Fritidsjob" 

Der er et møde i næste uge vedr. mulighed for at 

ansætte unge via lommepengeprojektet. 

 

- P-bøder. 

Parkering København har udskrevet p-bøder på 

pladsen foran huset. Camilla fra Områdefornyelsen 

vil undersøge sagen. Dorthe og Flemming taler 

med lauget og laver en samlet henvendelse til Par-

kering København. Vi har brug for p-pladserne ind-

til der etableres nye i forbindelse med ombygnin-

gen. 

5. Kulturpunktet 
 

- Nyt billetsystem. 

Fremover bliver billetterne billigere i forsalg. Det 
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giver mulighed for planlægning af bl.a. pr-

indsatsen og dermed flere udsolgte koncerter. Der 

bliver studierabat også i forsalg. Ingen generel 

medlemsrabat på billetter, men andre medlems-

fordele i forbindelse med udvalgte koncerter og 

andre arrangementer. 

 

Bestyrelsen besluttede endvidere at afskaffe kaffe 

og kagerabat for medlemmer, men at bibeholde 

rabatten på lokaleleje efter et års medlemskab. 

 

- Aktiviteter i jule- og nytårsdagene (evaluering) 

Velbesøgt en del af dagene, dog ikke den 23. Qui-

zen kunne med fordel have været annonceret også 

på quiz-facebooksiden. Trylledagen og champag-

negaloppen gav nye gæster til huset. Næste år er 

der færre hverdage mellem jul og nytår, men vi 

kan måske lægge nogle hyggearrangementer op til 

jul. 

- Oversigt over kendte aktiviteter 2016 

- Kulturhavn. Planlægningen starter i februar. Det 

store Kulturhavn-projekt har indtil nu ligget i hu-

sets sommerferie. Diskussion af, hvorvidt huset 

skal deltage, og om det er en bedre idé at lave et 

arrangement under Kulturhavn 365. Gunilla under-

søger tidspunkt og tema for årets arrangement 

samt mulighederne vedr. KH 365. 

 

- En god ide at være til stede som kulturhus ved åb-

ningen af havneringen? 

6. Frivillige 
 

- Jule-aften 

En superhyggelig aften med 60 deltagere. Flem-

ming evaluerer med de frivillige i næste uge. 

7. Kulturhusforeningen - Køreplan for generalforsamling 

Dorthe laver et udkast til beretning, som kan sen-

des ud med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde. 

 

- Hvordan kan vi opfordre potentielle kandidater til 

at stille op? 

På fællesmødet den 5. december var der en er-

kendelse af, at der godt kunne være brug for flere 

bestyrelsesmedlemmer med en kulturel baggrund. 

Vi opfordrer specielt medlemmer fra kulturlivet til 

at stille op. 
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- Hvad gør vi med de medlemmer, der ikke har - el-

ler har oplyst mailadresse? 

Der sendes indkaldelsen ud pr. brev til de med-

lemmer, der ikke har oplyst mail. Harry vil gerne 

køre ud med breve til medlemmer i Sydhavnen. 

 

- Opfølgning på ansøgning fra sidste bestyrelsesmø-

de - dansk/Ghanesisk projekt  

Punktet er udsat indtil der ligger en mere klar be-

skrivelse af projektet. 

8. Eventuelt 
 

Herunder emner der 
ønskes behandlet på 
kommende bestyrel-

sesmøder 
 

 
- Bibliotekets døralarmer bliver fremover koblet på 

alarmsystemet, så de også bliver registreret i kontrol-
centralen. 

9. Oplæsning og god-
kendelse af referat 

Sendes ud efterfølgende. 
Godkendes på følgende møde.  

 


