
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 11. september 2017, lokale 2.  

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Dorthe E, Bjarne, Emil, Steen E, Dorte W, Steen K, Asbjørn, Ann, 

Gunilla 
 

Afbud: Inger, Harry, Martin 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Orienteringer 

Byggesag Lille P & til-

bygning 

 

 

Budget 2018, Køben-

havns Kommune 

 

 

 

 

Områdefornyelsens 

projekter 

 

 

Lokaludvalget 

 

Lille P:Byggeriet har været gået i stå pga noget rod med 

tilladelser, men byggeriet ventes at gå i gang meget snart. 

Tilbygningen: Dorthe og Gunilla har været til møde med 

KFF og Bygherre fra K.Ejd. samt den arktitekt, som er ved 

at tegne et nyt forslag til ombygningen. 

 

Kulturhuset har fået bevillingen på 300.000 pr år til udvi-

det åbningstid forlænget med de næste fire år. 

Bevillingen til byrumsforbedringer efter skybrudssikring på 

25,3 millioner er også gået igennem. 

Børnekulturstedet har fået FerieCamp i de næste fire år. 

Madskoleprojektet på Ellebjerg har fået penge. 

SydhavnsCompagniet har fået en nødvendig bevilling. 

Hellebro og Sydhavnsskolen er også blevet tilgodeset. 

 

Der er gang i eksperimenterne på området; skilt-

ning/wayfinding, nydesignede parkmøbler, der skal bygges 

den 21.9., det børnene fra Rubinen sammen med designe-

re og forskere har bygget på plænen, bibliotekets uderum. 

Belysningsprojekt er ikke helt kommet i gang endnu. 

 

Der bliver en række valgmøder i bydelen, det ene på Ka-

rens Minde den 31.10. 

3. Økonomisk status: 

Status – sendes med ud. 

Med Gunillas bemærknin-

ger 

 

Ann spurgte ind til, hvor meget øvecontaineren bliver 

brugt. Ikke fordi det har stor økonomisk betydning, men 

fordi den er en del af husets kulturpolitik. Gunilla svarede 

at det var mere i starten af året, og måske hænger det 

sammen med hvor meget energi der bliver lagt i den fra 

husets side. Men der er også et naturligt sæsonudsving 

med mindre udlejning om sommeren. 

4. Kulturpunktet 

 

Vi har fået henvendelse fra nogen der vil lave film & mid-

dag (Dinner and Docs), en bogreception og meget mere. Vi 

skal have vores første ud af huset koncert i Østre Kapel. 

Citylink er 21-24 september. Der bliver bygget KM møbler 

torsdag og holdt åbningsmiddag. Afenginn i pavillonen.  

 



5. Ansættelsesproces 

Godkendelse af stillings-

opslag – opdatering på 

proces 

 

Stillingsopslaget blev gennemgået og tilrettet.  

6. Bestyrel-

ses/personaledag. 28. 

oktober.  

Ramme, hvem arrange-

rer? 

Det skal starte ca kl 15. 

Emil og Asbjørn arrangerer dagen. 

Hvis vi skal ud og bowle og spise middag sammen kan 

Dorthe booke i BigBowl. Ann foreslår at vi diskuterer om-

bygningen for at tage udgangspunkt i noget konkret. 

7. Lokalenavne 

Udlejningslokalerne skal 

have nye navne – kom 

med gode ideer 

Ann foreslår temaagtige navne, som henviser til husets hi-

storie. 

Gerne noget der gør det lettere at finde rundt. 

1. salen, mellemrummet, Loftet.  

8. Eventuelt 

 

Referatet må meget gerne komme ud i så god tid at besty-

relsen kan nå at kommentere/rette. 

Udvendig vedligeholdelse. Der er vinduer der trænger til at 

males. Særlig i annekset.  

Stierne på området trænger til grus. Gunilla melder det ind 

til K.Ejd. Det er en god ide selv at melde det på kommu-

nens hjemmeside på Giv Praj, når man ser det.  

 

 

Bestyrelsen holder julefrokost 24. november.  

. 

 

 


