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Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2016 

 

Deltagere: Dorthe, Ann, Steen E., Benny, Inger, Steen K, Asbjørn, Gunilla, Martin 

og Flemming 

Afbud: Rie og Harry 

1. Godkendelse af 

dagsordenen 

- Godkendt 

2. Orientering fra for-

manden 

- Nyt om byggesagen. 

Der er kommet byggetilladelse. Der har været 

byggemøde, hvor tidsplan blev fremlagt og disku-

teret. Forhåbentlig starter byggeriet efter påske. Vi 

har bedt om at det mest larmende arbejde foregår 

i juni/juli og start august. Vand- og kloaklukning i 

de tre uger efter Jazzfestivalen, hvor huset er 

sommerlukket. Flemming tjekker, om de kun ar-

bejder om dagen, så vores aftenarrangementer 

(mødeaktiviteter) ikke bliver påvirket. Vi må lukke 

for dagskursuser juni-midt i august. 

3. Budget og økonomi - Status blev gennemgået. Det ser ikke så godt ud, 

men heller ikke helt katastrofalt.  

- Forslag til budget for 2017. Ligner meget det fra 

2016. Bestyrelsen godkender budgettet til indsen-

delse til forvaltningen. 

4. Den nye vision - til-

bagemelding fra 

medlemsmødet den 

7. november 

- Der var opbakning til visionen. Der kom en del for-

slag fra medlemmerne.  

Der var forslag om besøg i Sofielund. Martin næv-

ner Godsbanen som en anden mulig medlemstur. 

Tiden og engagementet vil vise, hvilke initiativer 

der bliver til noget. Gert arrangerer sundhedsdag 

på en lørdag i januar. Der er også et forslag om en 

film, som et medlem følger op på. 

Dorthe har filmen om Aktive Rødder og livet på 

Mozarts Plads. Måske kan vi vise den. 

5. Nyt fra lederen - Ungeprojekt ”Alle for én” har fremlagt deres øn-

sker for, hvad man kan gøre for at give dem noget 

at tage sig til. Forhåbentlig er der nu en dialog, der 
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betyder, at de føler at de hører til og bliver hørt.  

- Energiprojektet ESCO er nu gennemført. Energibe-

sparende lys og varme installeret i det meste af 

huset. 

- Ide om at isolere Pavillonen. Bestyrelsen rejser 

tvivl, om det vil kunne tillades iflg. byggeregle-

mentet. Der er nogle regler omkring hvor meget 

man må varme en bygning op, som ikke er vinter-

isoleret. Der skal kigges på energiforbruget og ta-

ges kontakt med Fredningsstyrelsen. 

- Tryghedsprojekt – mere lys på området. Der ar-

bejdes stadig på sagen med to lysstandere mere 

mellem huset og Thomas Koppels allé. 

6. Det nye fokus på Ka-

rens Minde Kultur-

hus 

- Der arbejdes i øjeblikket med at få set organisati-

onen efter, så vi kan få ansat de rette folk, til de 

opgaver der skal udføres. Personalet har haft før-

ste møde omkring køkken- og cafefunktionen. 

Udgangspunktet er, at cafeen skal kunne betjenes 

af 1 person. 

Køkkenet er stadig en vigtig funktion i forbindelse 

med forplejning til kurser, møder mv. 

Køkkenet skal producere noget ”let” mad, simpelt 

men godt, der kan serveres af cafeen i åbningsti-

den. 

Forslag om, at Cafeåbningstiden bliver 13.00 – 

19.00. Om fredagen lidt kortere og ved arrange-

menter meget længere. 

Der bliver ikke længere serveret fast aftensmad 

hver dag, men der er tanker om fællesspisning en 

gang om ugen, og mad ved særlige kulturelle be-

givenheder. 

Bestyrelsen bakker op om ovenstående. Det bliver 

indført fra 1. januar. 

Personalet ser frem til at blive informeret og ind-

draget i processen om de nye ansættelser. 

7.  - Kulturhusforening. Ønsker til udvikling af for-

eningstilbud og organisering (bl.a. på baggrund af 

medlemsmøde den 7. nov.) 

På medlemsmødet blev nævnt et behov for en ny 

folder om foreningen. Der er flere og flere der bru-
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ger huset og er aktive i det, men medlemstallet 

stiger ikke. Tidens trend er andre måder at enga-

gere sig end ved foreningsmedlemskab. Snak om 

medlemsfordele og bevæggrunde for at melde sig 

ind. Mange mener, at det at støtte kulturhuset og 

kulturlivet i Sydhavnen er de flestes grund til at 

melde sig ind. Betalingsservice er en god ide i for-

hold til at beholde de medlemmer, der er.  

Ideer, der blev nævnt: Koncerter for medlemmer, 

medlemsmøder og mulighed for at købe billet til 

udvalgte arrangementer før andre. Beslutning: vi 

forsøger os med lejlighedsvise tilbud til medlem-

merne. 

Ann mener at hvis der skal være særlige arrange-

menter for medlemmer, skal det være medlemsini-

tiativer.  

Medlemskortet bliver afskaffet. 

8. Lørdagsåbent - Udgangspunktet for lørdagsåbent bliver kl. 11.00 – 

16.00.  Tidspunktet kan flyttes, hvis der er arran-

gement på lørdage. Besluttet. 

9. Kulturnyt - Den Kulturelle Køreplanen  

Huset er med i Vinterjazz 18 med tre koncerter. 

Martin er begyndt at booke musikken. 

Der er også planlagt arrangementer med visning af 

digterportrætter på dvd, som Benny har lavet. 

Ann efterlyser opdatering af arrangementskalende-

ren på hjemmesiden. 

- Det tidligere nyhedsbrev blev efterspurgt. Grunden 

til at det ikke er der nu, er manglende tid. Skal 

måske genoplives i en form, der ikke er så om-

stændelig. Måske ved behov. Det blev diskuteret 

og skal overvejes. 

10. Diverse - Ingen bemærkninger 

 


