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Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2017 

 

Deltagere: Dorthe, Ann, Steen E., Rie, Harry, Benny, Steen K, Martin, Gunilla og 

Flemming.   

Afbud: Inger, Asbjørn 

1. Godkendelse af 
dagsordenen 

- Dagsorden godkendt 

2.  - Laura Berivan Nilsson fra områdefornyelsen har la-

vet interviews med forskellige borgere omkring de-

res oplevelse af Karens Minde. Hun fremlagde no-

get af det hun havde hørt. Diskussion af dette. 

3.  - Martin præsenterede sine tanker omkring en pres-

se-strategi for Karens Minde Kulturhus. Debat om 

emnet. Hvordan udbygger vi husets netværk, så 

huset får flere ambassadører? Ny hjemmeside, 

hvad betyder det og hvor vigtigt er det?  

4. Orientering fra for-
manden 

- Budget 2018 

 

Nyt om byggesagen 

Fredag den 3. marts var der 5 entreprenører forbi 

Karens Minde, for at besigtige bygningerne. 

De har nu 3 uger til at afgive et tilbud på opgaven 

og om alt går vel, starter byggeriet midt i april. 

Orientering om lukkeperioder i forb. med ombyg-

ningen 

- Nyt Lokaludvalget 

Indstillinger til overførelsessagen, nogle af Kultur-

husets ønsker er med. Bestyrelsens medlemmer 

minder relevante personer om hvilken stor betyd-

ning det ville have hvis vi bliver tilgodeset. 

Nyt om Pladehallen og m2 udlagt til kulturelle for-

mål. KFU har foreslået at indrette den til maritimt 

idrætscenter. Lokaludvalget har meldt ind, at de 

ønsker at der bliver plads til anden kultur også. 

 

Nyt fra områdefornyelsen 

Karens Minde Visionen. 

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING 

Wagnersvej 19 

2450 København SV 
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Arbejdsgruppemøde på onsdag, hvor der skal tales 

om de eksperimenter, der skal være på området 

5. Økonomi Årsregnskab 2016: Der er et mindre overskud i 

stedet for det underskud, der var budgetteret 

med. Blandt andet fordi der var en større bespa-

relse på forbrugsudgifter og fordi tilskuddet er re-

guleret noget op. 

 

6. Kulturnyt - Den kulturelle køreplan – til orientering 

7. Generalforsamling - Tidsplan: Der skal udsendes indkaldelse senest 

17. marts. Harry kommer og henter dem der skal 

deles ud. Flemming mailer til dem vi har adresser 

på og sender resten med posten. 

Beretning: Martin spørger på personalets vegne 

om hvad formålet med beretningen er, idet flere 

har spurgt ind til formuleringerne omkring husets 

personale og det forgangne år. Dorthe har allerede 

været i dialog med en enkelt om dette og om, 

hvad der hører til i beretningen. Det blev taget til 

efterretning. 

Handlingsplanen: vedtaget med en tilføjelse vedrø-

rende fokus på lokalernes indretning og funktiona-

litet. 

- Regnskab 2016:  

Gunilla mailer revisorens regnskab til kommunen 

ud til bestyrelsen på fredag senest. Bestyrelsen 

kan se på det i weekenden og alle bestyrelsesmed-

lemmer kommer forbi i løbet af uge 12 og skriver 

under, så det kan blive sendt til kff. 

Budget 2017: 

Budget 2017 til generalforsamlingen blev vedtaget 

med de ændringer, som blev foreslået af ledelsen. 

Bestyrelsen diskuterede hvad der er en passende 

størrelse af egenkapital, i forhold til de forpligtelser 

huset har overfor ansatte og andre. 

-  

Indslag før generalforsamlingen. 

8. Kulturhusforening - Opkrævning via nets. Er oprettet af Flemming. 

Ligger nu til godkendelse hos Gunilla og Dorthe. 

 

- Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen at fast-



3 
 

holde kontingentet på 100,-. 

9. Kulturfonden - Ansøgning til kulturfonden fra 1. maj vennerne 

- 7.500,- er bevilget. Bestyrelsen forventer at 1.maj 

tydeligt markerer at de er støttet af Kulturfonden. 

- Ansøgning fra Børnekulturstedet om støtte til de-

res årlige teaterforestilling. 

- De 2.500,- er bevilget 

10.  Nyt fra lederen - Marie Jørgensen er startet som ny medarbejder på 

udlejningen og frivilligområdet. Hun ser stedet 

med nye øjne og kommer med mange forslag til 

forenklinger og forbedringer.  

- Flemming mener at det er fornuftigt at inkludere 

rengøring i lejen af lokale 2. Besluttet at 2eren 

fremover koster 3200,- inkl. rengøring. 

- Der udarbejdes en APV. Flemming er i gang. 

  11. Diverse  

  

  

 


