
1 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 08. maj 2017 

 

Deltagere: Dorthe E, Steen E, Steen, K, Dorte W, Emil, Bjarne A., Martin 

(personalerep.) og Flemming 

Afbud: Ann, Asbjørn, Gunilla 

1. Godkendelse af 

dagsordenen 
 Punkt på fremtidige bestyrelsesmøder 

2. Valg af formand 

Valg af kasserer 

Valg af sekretær 

 Dorthe Eren blev valgt. 

 Ann Vikkelsø blev valgt 

 Steen Eriksen blev valgt 

 

Faste mødedatoer: 

 Det blev besluttet, at mødes den 2. mandag i hver 

måned, undtagen juli, hvor der ikke er bestyrelses-

møde.  

3. Gennemgang af 

kulturhusets 
rammer, herunder 

formalia for for-

eningens arbejde: 

 Følgende blev gennemgået: 

 
* Vedtægterne for foreningen 

Blev løbet igennem. 

 

* Driftsaftale med Københavns kommune 
Driftstilskuddet fra kommunen skal gå til kulturtil-

bud, og må således ikke bruges til at drive cafe for. 

Driften i cafeen, skal vi tjene hjem på andre måder. 
  

Der eksisterer ikke et separat budget for cafeen, 

men vi skal hvert år forklare overfor kommunen, 
hvordan vi har brugt pengene. 

 

En gang om året sendes der en statusopdatering til 

forvaltningen, hvor der evalueres på de mål, der er 
sat op i driftsaftalen. 

   

Bjarne spurgte til presset om at kommunalisere os. 
Martin sagde, at han godt kunne forestille sig en 

fremtid, hvor vi er presset fra flere sider (bl.a. Kul-

tur Syd/biblioteket). 

 
Dorthe svarede, at der ikke p.t. er et pres for at bli-

ve kommunaliseret, men at det er vigtigt, at vi får 

udarbejdet en partnerskabsaftale med biblioteket, 
der præciserer, hvem der gør hvad, og hvor vi har 

naturlig samarbejdsflader. 
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* Organisationsdiagram for kulturhuset 

Emil spurgte efter navne på de forskellige funktio-

ner. Flemming opdaterer diagrammet og sender ud. 

  
 

* Kompetencefordeling- bestyrelse og ledelse 

Vigtigt at adskille hvad bestyrelsen skal tage sig af, 
og hvad ledelsen tager sig af. 

 

* Budgettet der blev vedtaget på generalforsamlin-
gen. 

Der er flere økonomier - budgetter - at forholde sig 

til: Kulturhusforeningens, Kulturhusets virke, kultur-

fonden og julefonden. Det er dog primært kulturhu-
sets økonomi, som bestyrelsen er sat i spidsen for, 

der fokuseres på gennem året.  

 
Vores økonomimedarbejder har oplyst, at budgetop-

følgning ikke kan være klar til 2. mandag i måned, 

da vores økonomimedarbejder kun er på arbejde en 
dag om ugen. Bestyrelsen har det fint med at få 

status sendt efterfølgende, og kan altid tage even-

tuelle spørgsmål op på det kommende bestyrelses-

møde. 
 

* Handlingsplanen der blev vedtaget på generalfor-

samlingen 
Handlingsplanen ligger op af de mål, der også er 

beskrevet i driftsaftalen med forvaltningen, og er 

også forsøgt linket til visionen. 
I første omgang vil det være oplagt at tage fat på 

de 2 første punker i handlingsplanen: 

 

1) Sætte fokus på at udbrede kendskabet til vores 
aktiviteter til nærområdets beboere. 

 

Det nye Sydhavn og Bavnehøj blev nævnt som ind-
satsområder. 

 

Steen spurgte til annoncen i Lokalavisen. 

Vi er ikke med pt. – Martin har vurderet, at vi får 
mere ud af at bruge pengene på de sociale medier. 

 

Bjarne spurgte til den nye aktivitetskalender 2450. 
Det er Sydhavn Teater og Paulis drenge, der står 

bag men der er ikke lavet en længerevarende øko-

nomisk løsning pt. Vi har økonomiske bakket op 
med tilskud til at den sidste udgave kunne deles ud.  

Vi laver ikke musikplakater p.t. I stedet vil vi nu 

fremhæve specifikke arrangementer. 

 
2) Fortsætte udviklingen af et bredt spektrum af 

kulturtilbud, så de både henvender sig til nuværen-

de og nye borgere i Sydhavnen. 
 

Handlingsplanen vil løbende blive taget op, så vi 
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sikre, at komme omkring punkterne i løbet af året.   

 

* Visionen – der blev diskuteret på medlemsmøde 

den 7. november. 
Medarbejder efterlyser en konkretisering af visio-

nen. De vil gerne komme med et udkast til, hvordan 

de ser, at visionen kan omsættes til daglig praksis. 
Det blev aftalt at personalet arbejder med et ud-

kast, som præsenteres for bestyrelsen. 

 

4. Emner der har 
fyldt i 2016 

 Udarbejdelsen af visionen for Karens Minde Kultur-
hus. 

 

Tilbygningen og den nye bygning ved Pavillionen 
(lille P). Vi venter på udspil fra forvaltningen om, 

hvad der nu skal ske, efter at arkitektfirmaet gik 

konkurs mv., og ingen af entreprenørerne kunne 
holde sig inde for det budgetterede beløb 

 

Områdefornyelsens arbejde med at udarbejde en 

samlet Karens Minde vision. Et arbejde med flere 
underarbejdsgrupper, der p.t. arbejder på højtryk 

for at færdiggøre visionen. 

5. Kulturhus-
foreningen 

 Evaluering af generalforsamling: 
Godt med et kulturarrangement før generalforsam-

lingen, men vi har set et faldende antal deltagere de 

sidste par år. Hvordan får flere med? Måske er med-

lemmer godt tilfredse. Det er mellem generalfor-
samlingerne, at det sjove sker. 

 

PBS er nu oprettet, så vi fremover kan opfordre 
medlemmer til automatisk betaling af kontingent.  

6. Den kulturelle  

køreplan 

 Oversigten over de kommende kulturelle aktiviteter 

var omdelt til orientering. Vi går ind i en meget travl 

tid. 

7. Diverse  Bjarne spurgte til venskabshuset Sofielund i Malmø. 

Bjarne tager kontakt til dem. 

8. Næste møde  Mandag den 12. juni kl. 19.00 – 21.30 

 


