
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 21. juni 

Tid: 19.00   

Sted: Caféen 

Deltagere: Dorthe E, Emil, Dorte W, Frederikke, Alexander, Ann, Nanna 
(personale), Gunilla 
 

Afbud: 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Økonomi.  

- Budgetrevision. Ann, Gunilla og 

Dorthe har udarbejdet forslag til 

budgetrevision ud fra de parametre 

vi talte om på sidste bestyrelses-

møde.  

- Månedsstatus.  

Forventningerne til året er justeret og et regule-

ret budget til at styre efter er udarbejdet. Det 

blev gennemgået. 

 

Status pr ultimo maj er som forventet. 

3. Jazzfestival 

- Program 

- Frivillige – mail om frivilligvagter 

sendes ud.  

- Adgang til koncerter 

 

Stort program på tre scener i år. 

Og en ekstra i samarbejde med Loco fredagen 

efter. 

 

Det kan være interessant, som bestyrelsesmed-

lem, at være frivillig til arrangementerne. Man 

får godt indblik i hvordan det praktiske funge-

rer. 

 

Som bestyrelsesmedlem kan man komme ind til 

koncerterne, hvis der er ledige pladser. Vil man 

være sikker på at komme ind, kan man købe 

billet på forhånd. 

Ide fra Ann: at lave ekstra pladser til frivillige 

mfl udenfor pavillonen, når nu det er så få og 

så skarpt afgrænset hvor mange der kan være 

indenfor. 

4. Sommer 

Hvornår har vi åbent og lukket.  

Frivillige til café i sommer.    

 

Åbent i cafeen hele sommeren, med undtagelse 

af uge 30: man-tirs 12-17 og ons-fre 12-20. 

Skiltning så folk kan finde vej til cafeen. 

 

 

5. Kulturpunktet  

6. Seminar i efteråret 

Forslag om seminar med personale 

og bestyrelse. Primo oktober?  

Gerne med fælles planlægning. 

Weekenden 9-10 oktober er foreslået. Alterna-

tivt kunne det være en eftermiddag-aften, men 

bestyrelsen foretrækker en weekend-dag. 

Dorthe og Gunilla spiller ud med en dato til næ-

ste bestyrelsesmøde. 

7. Orienteringer 

Fra formanden 

Fra lederen 

KMs kontrakt kommer først på til august. Til-

skud til udvidet åbningstid er forlænget til også 

at blive udbetalt i 2022 og vi vil foreslå at 



Andre 

 

kontrakten bliver toårig, så vi i løbet af det år, 

kan kan forhandle en fireårig sammen med for-

længelse af det ekstra tilskud. 

Folkemøde SV bliver til noget i år, og det bliver 

her på området og i huset. 

Den 23.8. er der en festlighed for at markere 

byggestart. Den sker også på Karens Mindes 

område. 

Skulle man tale med Birgit Neja/ Kunstskolen 

om man kunne lave en plakat af et af Karens 

Minde-billederne. 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

9. Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


