
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 13. november 2017, lokale 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Ann,Dorte Wittchen, Steen Eriksen, Asbjørn, Dorthe Eren, Marie, Gu-

nilla 
 

Afbud: Bjarne, Harry, Inger 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Orienteringer 

Møde med forvaltnin-

gen om opdatering af 

kontrakt 

Byggesag Lille P & til-

bygning 

Områdefornyelsens 

projekter – Karens 

Minde Aksen, wayfin-

ding, lysprojekt 

Personalesituationen 

Forandringer og nye 

tiltag  

Maling af foyeren 

Selvbetjent åbent 

mandag 

 

Dorthe og Gunilla skal til møde med Louise Stensborg fra 

KFF om justeringer i driftskontrakten. 

 

Byggeriet af Lille P er i gang. 

Der er byggeudvalgsmøde i næste uge, hvor arkitekten 

kommer med det nyeste hun har tegnet. Personalerepræ-

sentanten er Simon. 

 

Den udvendige istandsættelse af pavillonen er ikke i gang 

endnu. Det lader til at det først bliver efter vinteren. 

 

Programmet vedr. Karens Minde Aksen er skrevet og sendt 

ind. 

Wayfindingprojekt er færdigdesignet. Det bliver til skilte og 

wayfindingelementer udenfor huset. Designerne har dog 

også afleveret en analyse af behovet for skilte mm inde i 

huset. 

Der kommer et lyskunstværk på matriklen og nogle min-

dre, som forbinder sig visuelt til det på Sjælør Boulevard. 

Der har været møde i arbejdsgruppen vedr. Områdeforny-

elsens folkekøkkenprojekt. Marie var med for Karens Min-

de. Kulturhuset og Fødevarefællesskabet brygger på aktivi-

teter. 

 

Reorganisering i gang – nogle opgaver bliver flyttet rundt. 

Et par af ansvarsområderne deles på to personer, så der 

bliver bedre muligheder for back-up og sparring. Der er to 

ansatte der skal sættes op i tid og vi skal ansætte en ny 

medarbejder i en 30-timers stilling. 

Der er en langtidssygemeldt. Vi arbejder sammen om at 

bevare hans tilknytning ved at han er her få timer/ uge og 

laver ting der ikke er fysisk belastende. 

Der kommer en praktikant i køkkenet/cafeen indtil jul. 

 

Børnekulturstedet vil finansiere maling af foyeren. Arkitek-

ten har rådgivet omkring farver og valget er faldet på en 



grå. Som et eksperiment tænkes 2.salens vægge og loft 

malet i en himmelblå farve. Blød masonit i væggens farve 

på nogle af væggene, så man let kan hænge ting op på 

dem. Biblioteket skal høres om de er med på det. 

 

Juletræssalg. Det er i orden, hvis sælgeren samarbejder 

det med en lokalt forankret forening der får noget ud af 

det.  

 

Snak om lørdagsåbent og selvbetjent cafe om mandagen, 

som vi eksperimenterer med pt. Det går godt. Allerhelst vil 

alle have åbent det meste af tiden. Det er en fordel at have 

åbent når folk har fri. 

 

 

3. Økonomisk status: 

 

Der bliver et ventet underskud i år, og det er nu synligt i 

status. Der er lavet et fremskrevet årsresultat, som ser 

okay ud. 

Det vil være en god ide at søge Lokaludvalget om støtte til 

indkøb af nogle pavilloner til udendørsarrangementer, som 

kan bruges her på matriklen. 

Det bør undersøges om kulturhuset kan få en SKI-aftale, 

for det vil åbne muligheden for flere kunder. Asbjørn un-

dersøger det. Der findes et katalog der hedder Kursuslex, 

som vi evt. kunne annoncere i. 

Eftersom Gunilla er blevet leder af kulturhuset, og ikke er 

forretningsfører længere er Dorte Påske nu forretningsfø-

rer.   

4. Kulturpunktet 

 

Vinterjazz er booket. Der er HistorieHøst på lørdag. Din-

ner&Docs to gange inden jul. Køreplanen kommer med ud 

med næste dagsorden. Der er overvejelser om at forny 

næste års jazzfestival og spille på flere scener. 

5. Drøftelse vedr. med-

lems- og bestyrelses-

hvervning.  

Hvordan kan vi arbejde 

med at tiltrække flere. 

Indledende snak. 

 

Snak om at gøre opmærksom på at huset drives af en for-

ening. Steen anfører at der ikke står noget om foreningen i 

programmet. Bør der være konkrete medlemsfordele og i 

så fald hvilke? Tidligere adgang til billetkøb på koncerter 

eller gratis kaffe om mandagen el.lign. Asbjørn, Emil, Mar-

tin og Marie kommer med et oplæg vedr. medlemsfordele 

til bestyrelsesmødet i januar. Asbjørn indkalder. 

6. Generalforsamling- 

Fastsættelse af dato 

Budgetproces – budget 

til forvaltning skal ind i 

december 

Generalforsamling den 16. april. Det vil sige at materialet 

til udsendelse skal ligge klar omkring den 5. marts. Køre-

plan ved næste bestyrelsesmøde. 

 

Dorthe, Ann, Asbjørn og Gunilla mødes om budget mandag 

den 27. kl. 17. 

7. Eventuelt 

 

Bestyrelsens julefrokost bliver den 24.11. Asbjørn bestiller 

mad. 

Lyset på toiletterne ved abc er i stykker. 

 

 


