
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 9. marts, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Asbjørn, Steen E, Dorthe E, Anne, Dorte W Martin (pers), 
Gunilla 
 

Afbud: Ann, Bjarne 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Kulturpunktet 

- CPH Dox 

  

Vi skal have to filmforvisninger i samarbejde 

med Cph Dox  

I august to koncerter (akustiske)med Steve 

Gadd, Hemmer og Blicher i pavillonen. 

3. Økonomi  

- Status på årsafslutning. Regnskabet lig-
ger revisor. Vi håber at have noget klar.  
 

Fin årsafslutning med overskud, som det ser ud 

nu. 

4. Generalforsamling 

- Sat til 27. april.   

- Beretning – endnu en gennemgang 

- Handlingsplan - punkter 

- Endelig planlægning 

Ny version af beretning omdelt. Gennemgået, 

ændret og rettet til. 

Der mangler et par korte afsnit fra Asbjørn og 

fra huset. Dorthe skal have det senest på man-

dag, så tilføjer hun det og sender beretningen 

rundt igen. 

Handlingsplan vedtaget. 

Dirigent fundet, det bliver Øystein 

Steen E melder sig som referent 

Forslag til nyt budget godkendt, kassereren skal 

dog lige se det igennem. Det bliver rundsendt 

sammen med kassererens kommentarer til 

regnskab og budget. 

5. Hustræf, 1.-2. april 

Programmet vedlagt.   

Der deltager en del fra personalet.  

Hvis man vil med på fælles tilmelding 

skal Gunilla have besked senest d. 

16. marts.  

Steen E deltager og evt flere. 

6. Støjklager 

Se tekst i mail og bilag.  

Godkendelse af brug af midler til 

støjsikring.  

Gennemgang af de tiltag der er i gang og plan-

lagt. 

Dorthe og Gunilla har været til møde i KFF om 

udfordringerne mht støj og støjreducerende til-

tag. Det var mest gensidigt orienterende, men 

åbnede også muligheder i forhold til handlings-

muligheder hvis vinduesudskiftning ikke er nok. 

Alt tyder på at det vi gør nu nytter, og al råd-

givning tyder på at de varige løsninger vi arbej-

der på, er den rette vej at gå. 



7. Orienteringer 

-fra formanden -  

 

-fra lederen 

 

-fra den medlemsansvarlige 

 

-andre 

Formanden:Sagen om Børnenes Dyremarks 

folde og husleje kører videre. 

 

Den medlemsansvarlige: Der er tekniske udfor-

dringer med Clumeo, de bliver håndteret efter-

hånden. Der er app´en der giver problemer, på 

pc fungerer systemet. 

Når der kommer nye medlemmer til arrange-

menter i huset, bliver de anvist til mobilepay – 

det skal være nemt og hurtigt at høste nye 

medlemmer. Senere bør de opfordres til at op-

rette sig i Clumeo. 

 

Lokaludvalget: 

Der er en sag om et skybrudsprojekt, som 

egentlig skulle ligge i Valby, men som Hofor har 

planer om at endnu flytte til Sydhavnen. Lokal-

udvalget søger indsigt og indflydelse i sagen. 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

9. Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


