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Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2016 

 

Deltagere: Dorthe, Rie, Steen E.(deltog i punkt 1-4 og 6), Benny, Inger, Birgitte, 

Kaj, Gunilla og Flemming. 

Afbud: Karen, Harry, Ann og Steen Kolstrup 

1. Godkendelse af  

dagsorden  

Godkendt 

2. Godkendelse af refe-
rater fra: 
 

Referater vedhæftet. Er aldrig blevet godkendt. 

- 14. december 2015. 

- 16. januar 2016. 

Begge referater blev godkendt. 

3. Visionsprocessen Notat til gennemgang og diskussion. 

Beslutning om at mødes den 25. april kl 16, hvor den 

nye bestyrelse mødes første gang, konstituerer sig, 

starter det nye bestyrelsesår op, samt taler formål, 

værdier og visioner. 

4. Kulturhusforeningen Beretning til generalforsamling.  

Bestyrelsen synes udkastet er glimrende. Den bliver 

rettet til sprogligt og sendt rundt, så bestyrelsen kan 

læse og kommentere igen. 

Handlingsplanen bliver også sendt rundt til bestyrel-

sen, som kan kommentere og foreslå ændringer. 

- Køreplan for generalforsamling. 

-   Dorthe og Steen har besluttet at genopstille. 

5. Kulturfonden Dansk Ghanesisk projekt - oprindelig ansøgning 

behandlet på bestyrelsesmødet den 14. december 

2015. 

Xtra info om Dansk Ghanesisk projekt. 

 Bestyrelsen beslutter at give kr. 5000,- under forud-

sætning af gennemførsel af projektet eller som et 

minimum Sydhavnsdelen af det. 

Ansøgning om tilskud til Sydhavnsfestival. 

Bestyrelsen beslutter at give kr. 5000,- til dækning af 

lydmand og frivilligforplejning. 

Ansøgning om tilskud ”poetiske møder”. 

Benny inhabil under dette punkt. 
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Bestyrelsen beslutter at give de ansøgte kr. 3000,- til 

dækning af transportudgifter. 

6. Budget og økonomi Udkast til budget 2016. 

Budgetunderskuddet forklares med ændret admini-

strationspraksis, der skal frigive ressourcer til pr, ud-

lejning og kulturudvikling – som vi tror på, vil afspej-

les positivt i de kommende års indtægter. 

 

Nyt økonomisystem. Kort orientering (Rie). 

Kontoplanen er 99% færdig og oprettet i det nye 

økonomisystem. Økonomisystemet skal nu sættes op 

til at spille sammen med lønsystemet og halbooking, 

så en stor del af administrationen bliver automatise-

ret. Det arbejdes der pt på. Der var nogle fejl i den 

første lønkørsel, hvor de fleste er blevet rettet og re-

sten bliver det snart. 

 

Rie, Anett og Ries kollega Solveig arbejder sammen 

med Flemming og Gunilla på at udarbejde beskrivel-

ser af arbejdsgangene. 

 

Diskussion af hvorvidt foreningens regnskab bør fø-

res af foreningens kasserer. 

 

7. Kulturpunktet Den kulturelle køreplan 

Fremlæggelse af nye kulturelle tiltag, samarbejder og 

ideer, bla. lidt om Kulturhusets eventuelle deltagelse 

i Golden Days i samarbejde med Børnekulturstedet, 

Sydhavn Teater mfl. 

 

8. Orientering fra for-

manden 
 

- Notat vedr. ophør af administrativt samarbejde 

mellem KMK og kommunen. 

- Driftsaftale med KFF (intet nyt) 

- Byggesag og proces (intet nyt) 

Dyremarken havde en succesrig fastelavnsfest. 

Årets pony var klædt ud som p-vagt. 

9. Orientering fra kul-
turhusets leder 

- Internt nyhedsbrev 

Flemming og Gunilla har udarbejdet en ny arbejds-

fordeling, ansvarsområderne bliver mere klare og 

kræfterne kan blive brugt bedre. 

- Der har været indbrud i cafeen og i Pavillonen, og 
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stjålet enkelte ting. Anmeldt til politiet. 

- Parkering Kbh. har trukket bøderne tilbage. Flem-

ming diskuterer p.t. med K.Ejd. hvordan p-

pladserne på området, kan blive lovliggjort. 

- Huset er sommerlukket i ugerne 28, 29, 30.  

Bestyrelsen synes det lyder fornuftigt. 

- Sponsorer: Sjeldani har valgt at sponsorere huset 

med 15.000,- 

- Flemming deltager ikke i næste bestyrelsesmøde. 

- Underskrift – Arbejdernes landsbank 

- Underskrift alkoholbevilling 

10. Oplæsning og god-

kendelse af referat 

- Godkendt af bestyrelsen. 

 


