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Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2016 

 

Deltagere: Dorthe, Ann, Steen E., Benny, Inger og Flemming 

Afbud: Asbjørn og Steen K., Gunilla  

1. Godkendelse af 

dagsordenen 

- Godkendt 

- (der er ingen medarbejderrepræsentant, da de er 

på inspirationstur i Absalon kirken - fællesspisning) 

2. Orientering fra for-

manden 

- Nyt om byggesagen. 

Der er byggeudvalgsmøde den 14. december. Her 

ses der nærmere på den sidste tidsplan. Planen er 

stadig at gå i gang i foråret og være færdig i efter-

året 2017. Den nye tilbygning udgør fase 1 (af 4 fa-

ser) i den oprindelige helhedsplan fra april 2011   

 

- Områdefornyelsen har igangsat arbejdet med Ka-

rens Minde visionen. Der er første møde i arbejds-

gruppen den 15. december. 

Flemming og Dorthe har været til møde med Områ-

defornyelsen omkring fase 2 af helhedsplanen. Det 

vurderes, at det er smart at presse på for at få 

igangsat denne fase, i takt med at fase 1 nu realise-

res. Det overvejes, om fase 2 og 3 skal slås sam-

men og søges af en gang. Ansøgningen skal lige 

klar omkring marts. 

 

- Lokaleudvalget og Områdefornyelsen har fokus på, 

hvad der sker, når Mozarts Plads lukker. 

 

- Nyt fra lokaludvalget og områdefornyelsen kommer 

med som faste punkter på dagsordenen på fremti-

dige bestyrelsesmøder. 

3. Orientering fra leder - Ny organisering i caféens åbningstider 

Ny vagtplan for køkken/cafe er udarbejdet. Der er 

blevet arbejdet med et koncept for fællesspisning. 
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- Ny medarbejder til lokaleudlejningen 

Flemming har de facto siddet med lokaleudlejningen 

siden sommerferien, pga. Stigs langtidssygemelding 

og efterfølgende afholdelse af ferie, og er kommet 

frem til, at der ansættes en ny medarbejder fra 1. 

marts 2013, til at tage sig af udlejningen.  

Vi er pt ved at finde adresser og e-mails på potenti-

elle kunder til møder, kurser mv. Rie gør opmærk-

som på, at vi skal være opmærksomme på mar-

kedsføringsloven mht. spam. 

   

- Udendørs lys – sikker by.  

Der har været 3 firmaer forbi for at byde på opga-

ven, så nu sker der snart noget. Der bliver sat en 

stander ved det mørke hjørne omme ved personale-

stuen, og en længere ovre mod Thomas Koppels Al-

le.   

     

- Ungeprojektet 

Ungeprojektet i Pavillonen forlænges 3 måneder. De 

unge er begyndt at hilse, når de kommer forbi. 

 

4. Økonomisk status - Pga. tekniske problemer har det ikke været muligt 

at trække en statusrapport. 

 

- Anett der har siddet med bogføringen i en midlerti-

dig stilling, stopper ved årets udløb. Der er i stedet 

indgået en aftale fra 1. januar med en ekstern regn-

skabsmedarbejder, som vi forventer os meget af. 

5. Planlægning af ge-

neralforsamling 

- Køreplan for generalforsamlingen.  

Generalforsamling mandag den 24. april. 

Udkast til beretning fremlægges på bestyrelsesmø-

det i februar.  

Indkaldelse udsendes senest 15. marts. 

Sidste frist for indkomne forslag er 14. april – sen-

des til Dorthe. Afhængig af eventuelle indkomne 

forslags indhold, indkaldes bestyrelsen ekstraordi-

nært inden generalforsamlingen. 

Harry vil gerne dele breve ud til de medlemmer,  

der ikke er på mail. 
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Inger genopstiller ikke, vil gerne have yngre besty-

relsesmedlemmer ind. 

Benny genopstiller ikke. 

Rie genopstiller ikke. 

 

Ordinære møder mandag den 9. jan, 13. feb., 13. 

marts og 3. april 2017 

 

6. Den kulturelle køre-

plan 

- Flemming fremhævede, at vi deltager i vinter-jazz 

for første gang. 

 

Der har været evaluering af jazz-festivallen, og der 

er en ideer om, at leje et stort telt, så folk kan sidde 

tæt på Pavillonen og spise. Vi forsøger at skabe en 

helhedsoplevelse omkring jazz-festivallen. 

 

Flemming mente, at der var solgt omkring 45 billet-

ter til juleaften. Der kan i alt være 60. Søren er på 

arbejde. 

 

Ros til Martin og Gunilla for allerede at have plan-

lagt en lang række aktiviteter. 

7. Medlemskab af kul-

turhusforeningen 

- Diskussion af, hvorfor (og hvordan) folk skal være 

medlem af foreningen.  

 

- Skræmmer vi nogle væk ved at kalde det medlem-

skab? Er det nogen andet vi skal sælge – fx et støt-

temedlemskab. 

- Kontingentet er så billigt, at det ikke har nogen 

praktisk betydning – at melde sig ind, er en sym-

bolsk handling. 

- Man bakker op om stedet og det lokale kulturliv. 

- Overskuddet fra medlemskabet går til kulturfonden, 

der dermed bakker op om lokale initiativer. 

- Som medlem kan man få indflydelse. 

- Nogen kan godt lide det politiske og organisatoriske 

arbejde – de fleste gør ikke. 

- Det er en lokalt forankret bydel 

- Medlemskab er en lidt gammeldags måde at tale om 
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en tilknytning på. Man melder sig ikke ind – man 

støtter noget! 

- Opponerer mod selve begrebet ”medlemskab” kan 

vi kalde det supportmedlemskab? 

- Foreningen kører kulturhuset – vi (medlemmerne) 

er organisationen bag kulturhuset. Ingen medlem-

mer – ingen organisation. 

- Dilemmaer: Tror folk måske, at de forpligter sig, 

hvis man melder sig ind. 

- Hvordan involverer vi folk, i det der sker.    

- Vi er et hus for lokale – i modsætning til at være et 

hus for resten af København 

- Fordelen ved ikke at være kommunale er, at vi ikke 

er underlagt dogmer. Forankring af viden og stabili-

tet, da medarbejderne ikke bare kan blive rykket 

rundt mellem institutionerne. 

- Er der et tal, vi skal dokumentere overfor kommu-

nen. Der er nok ikke et specifikt tal, men medlems-

tallet er i sidste ende med til at legitimere forenin-

gen.    

- Når Gert går rundt og hverver medlemmer, så siger 

han altid, at man er med til at støtte det lokale kul-

turliv.  

- De postkort vi fik lavet sidste år, handler også om 

at støtte det lokale kulturliv.    

- Hold øje med, hvem der deltager i møder om Ka-

rens Minde visionen gennem områdefornyelsen.  

Nye potentielle bestyrelsesmedlemmer. 

- Ide om at tage kontakt til studieretning på fx Aal-

borg Universitet eller RUC, med fokus på medlems-

skab som samfundsfænomen (og hvad der i givet 

fald skal til, for at vi kan få flere medlemmer).  

 

Der blev ikke lavet en endelig konklusion, men em-

net tages op igen, på et senere bestyrelsesmøde. 

8. Diverse 
- Næste møde mandag den 9. januar. 

 


