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Referat fra bestyrelsesmøde den 25. april 2016 
 

Deltagere: Benny, Steen Kolstrup, Steen Eriksen, Inger, Dorthe, Rie, Ann, Asbjørn, Flem-

ming, Marianne, Gunilla 

Afbud: Carsten, Harry 

Dagsorden Referat og beslutninger 

1) Godkendelse af  

dagsorden  

Godkendt 

2) Konstituering af  

bestyrelsen 

 

 

Ifølge vedtægterne:  

 

”konstituerer sig selv med 

formand, kasserer og sekre-

tær. Bestyrelsen er beslut-

ningsdygtig når mindst halv-

delen af medlemmerne er til 

stede”.  

 

Suppleanterne skal konstitue-

rer sig i prioriteret rækkeføl-

ge. 

 

 

Formand: Dorthe Eren 

Kasserer: Ann Vikkelsø 

Sekretær: Steen Eriksen 

 

1.suppleant: Steen Kolstrup 

2.suppleant: Asbjørn Riis 

3.suppleant: Carsten Volden 

3) Analyse af Karens Minde 

 

SUMO – en model der skal 

føre til praktiske indsatser. 

Bilag 1 

 

 

4) Høringssvar 

 

omkring effektiviseringsnota-

tet (se mailkorrespondance 

gennem ugen) 

 

Kulturhuset sendte en indsigelse ind vedr. effektiviseringsno-

tatet fra Kultur-og Fritidsforvaltningen. Lokaludvalget har og-

så skrevet en indsigelse, som omhandler besparelsen på kul-

turhuset, men vægter Børnekulturstedet endnu mere.  

 

Børnekulturstedet bliver skåret med 20%, hvis forslaget bliver 

effektueret. 

 

 

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING 

Wagnersvej 19 

2450 København SV 
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Karens Mindes indsigelse bliver sendt til samtlige medlemmer 

af Kultur-og Fritidsudvalget og til lokaludvalget. Diskussion 

af, hvorvidt besparelsen på Børnekulturstedet skal nævnes i 

kulturhusets brev. 

 

Bestyrelsen understreger, at der ikke er nogle effektiviseringer 

i forslaget – det er rene besparelser. Samt at processen - og 

tempoet i den - skal kommenteres.  

 

Dorthe sender en redigeret tekst rundt til bestyrelsen i aften, 

som alle kan kommentere på inden i morgen formiddag. 

5) Opfølgning på  

generalforsamlingen 

 

Referatet er godkendt. 

Der var et godt fremmøde. 

 

Bestyrelsen overvejer at arbejde med formen på det udsendte 

og med mødeformen for at invitere til mere debat. 

6) Økonomisk status: 

 

Der arbejdes intenst på at implementere de nye regnskabs- og 

lønsystemer. Rie har lagt et stort stykke i arbejde i at imple-

mentere det og udfærdige nye arbejds- og ansvarsbeskrivelser. 

Det ser ud til, at udlejningen har givet for få penge i kassen 

indtil nu i år. Delvis fordi udlejningen, pga. den mange gange 

udskudte byggesag, er blevet åbnet for sent i forhold til folks 

fest- og kursusplanlægning.  

Der vil snart ligge en økonomisk status vedr. 1. kvartal. 

7) Sponsorat af Boldklub-

ben FREM 

 

 

Forslag fra vores PR-medarbejder Martin, om at Karens Min-

de Kulturhus støtter Boldklubben FREM. 

 

Se link: 
http://bkfrem.dk/default.asp?id=253 
 

Kulturhusforeningen vil købe et støttebevis til 1000,-. 

8) Kommende møder 

Møderække 

Emner til debat. 

- Ansvarsfordeling mellem 

bestyrelse og ledelse 

 

- Personalepolitik 

Bestyrelsen har traditionelt holdt møder den 2. mandag i hver 

måned. Det foreslås, at møderne stadig holdes på en fast man-

dag hver måned. Alternativt nu at fastsætte mødedatoerne for 

resten af året.   

Bestyrelsen fastlagde følgende møder: 

6. juni kl. 19, 20. juni kl. 19 (intet møde i juli), 15. august. Fra 

september og fremover den 2. mandag i måneden. 

9) Oplæsning og godken-

delse af referat. 

Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde 

 

http://bkfrem.dk/default.asp?id=253

