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Referat fra bestyrelsesmøde den 15. august 2016 

 

Deltagere: Dorthe, Ann, Steen E., Harry, Steen K, Asbjørn, Gunilla og Flemming 

Afbud: Rie, Benny, Inger. 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

 

2.  Oplæg fra projekt-
medarbejder, Karin, 

fra områdefornyel-
sen  

- Karin er ansat de næste 1 ½ år i områdefornyelsen, 

til at arbejde med Karens Minde Visionen for Område-

fornyelse Sydhavnen. 

- Ditte og Karin fra Områdefornyelsen fortalte om deres 

arbejde vedr. Karens Minde området og understreger 

vigtigheden af at Kulturhuset bliver klarere i sin vision 

og sit brand.  

Asbjørn advarede mod at regulere Sydhavnen så me-

get at den mister sit særpræg, som blandt andet er 

den store grad af selvstyre, græsrodsarbejde og et 

vist anarki. 

Ann nævnte at det er oplagt at holde øje med at kul-

turtiltag i det blå Sydhavn kommer til at komplette-

re/spille sammen med det, vi allerede har her i det 

grønne. 

Snak om Pladehallerne, skybrudsaksen, den store 

græsplæne på KM området, vigtigheden af bedre til-

gængelighed fra det blå til det grønne Sydhavn, facili-

teter som gør det nemmere at bruge Dansepavillo-

nen, behovet for en større sal. 

Der ligger nogle oplagte muligheder i at tage stilling 

til, hvordan vi ønsker at området omkring KM kan bli-

ve bedre i forhold til hvad vi og andre vil bruge det til 

fremover. 

3.  Handlingsplan - Opfølgning på handlingsplan vedrørende udearealer.  

Se pkt 2. Desuden snak om befæstning rundt om pa-

villonen samt om den ikke-eksisterende vej over om-

rådet, der fungerer som indkørsel til specialbørneha-

ven. Der er for længe siden planlagt en anden indkør-

sel til den – den findes bare ikke endnu. 

P-pladser kommer til at blive en udfordring. Måske er 

det noget , netop Områdefornyelsen kan hjælpe med 
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at eksperimentere med. 

Vi afventer stadig udendørsbelysningen (to lygter ud-

for annekset mod T Koppels allé), som Sikker By for-

længst har bevilget. Længere snak om fordele og 

ulemper ved belysning på området. Bevægelseslys-

standere ved ridebanen kunne være en idé. 

Belysningen ved Frb.Centret nævnt som inspiration. 

4.  Visionsdiskussion 
og prioritering af 

grundlaget for Ka-
rens Minde Kultur-
hus 

Diskussion om det at være et kulturhus, en cafe, et 

sted hvor lokale kan holde fester og en forretning der 

skal løbe rundt. 

Hvad der det vigtigste, hvor mange kræfter bør vi 

lægge i cafedrift? Hvordan skal vi prioritere fremover, 

hvad er vores plads i den bydel som Sydhavnen er 

ved at udvikle sig til? 

Ledelsen blev bedt om at komme med et udkast til en 

vision for Karens Minde Kulturhus til næste bestyrel-

sesmøde. 

5.  Kulturpunkt - Se kommende oversigt over kulturelle aktiviteter 

Ann foreslår at der med tiden og det større teaterud-

bud bliver lavet særskilt PR for teaterprogrammet på 

Karens Minde. 

6. Kulturhusforeningen - Pt. er der pt. 214 medlemmer, der har betalt kontin-

gent for 2016 

Bestyrelsen overvejer at være til stede ved spisnin-

gen under Kultur for en Tudse. Ann og Steen Kolstrup 

kommer, Dorthe hvis det er muligt. 

7. Orientering fra for-
manden 

- Byggeudvalgsmøde 18. august 

8. Budget og økonomi Situationen på udlejningen ligger kr. 200.000 under 

det budgetteret, og den generelle økonomiske usik-

kerhed betyder, at der skal handles nu. 

Forslag om at holde mandagslukket i hele huset, for 

at udnytte de fastansattes timer fuldt ud, og spare 

vikartimer. 

- Der er foretaget ”intelligente” prisstigninger på varer i 

cafeen og kursusudlejningen. 

 

Bestyrelsen har forskellige holdninger til mandagsluk-

ket, nogle er for, en absolut imod og en enkelt stiller 

sig tvivlende. 

Snak om at holde åbent på lørdage til næste år, hvor 
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der bedre kan være kulturarrangementer. 

Ann og Gunilla mødes, når der i løbet af en uges tid, 

er nogle mere sikre tal og foretager en vurdering af 

om den økonomiske situation kræver mandagslukket. 

Derefter sendes en mail til bestyrelsen, som tager en 

beslutning. 

Der er også mellemveje, feks. med nogle få timers 

åbent på mandage. 

9. Orientering fra kul-

turhusets leder 

- Stadig meget sygdom blandt personalet 

- Mange maskiner og andet inventar, der er ved at væ-

re nedslidt. 

- Tanker om samarbejde med Kvartershuset 

Flemming har været til møde med Susan. Bestyrelsen 

ser frem til at høre mere med tiden.  

- Muligt udvidet samarbejde med Sydhavns Teater 

Bestyrelsen mener at det giver god mening i forhold 

til kulturhusets formål. 

11. Punkter til næste 
bestyrelsesmøde man-

dag d. 12. september 
2016 

-  Pr og kommunikation 

12. Diverse  

 


