
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 9 november, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Dorthe E., Dorte W, Asbjørn, Steen E., Alexander, Frederikke, 
Ann, Gunilla 
 

Afbud: Anne 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Økonomi  

- Status 

– Budget -orientering om proces 

  

Status pr ultimo oktober samt et fremskrevet 

årsresultat delt ud. Der er små ændringer i tal-

lene, men det estimerede slutresultat ligger 

meget tæt op ad det tidligere fremskrevne års-

resultat. 

Der er stadig mulighed for at købe de ting, som 

vi har virkelig meget brug for også fremadret-

tet. 

Næste år er en udfordring, også på det økono-

miske område, eftersom det er meget usikkert 

om/hvornår restriktionerne lempes og det ikke 

er til at vide, hvordan det kommer til at gå med 

hjælpepakker og ekstrapuljer. 

 

Vi har meddelt kff at når vi har en udmelding 

om tilskuddets størrelse, er vi klar til at ind-

sende budget mm. 

Ann, Dorthe og Gunilla har arbejdet med bud-

gettet, og det er nødt til at blive behandlet på 

bestyrelsesmødet i december. 

3. Driftskontrakt med KFF 

- Udkast og vores første kommenta-

rer vedlagt.  

  

Drøftelse af kommentarerne, herunder bære-

dygtighedsmål, åbningstid, behovet for informa-

tion og forbrugsudgifter i løbet af året. 

De ekstra 60.000,-, som kulturhuset skal betale 

fra næste år, bør lægges oveni tilskuddet samti-

dig. 

 

4. Orientering og drøftelse af udvik-

lingsmulighederne i lyset af co-

rona.  

- Koncerter og andre satsninger 

- Udvidelse af sæson i haven 

Restriktionerne rammer på mange måder. 

Dels fordi vi lige nåede at relancere spillestedet, 

og dets profil er at man kan være tæt på mu-

sikken og hinanden, møde mennesker. 

Som det er nu, er alting meget kontrolleret og 

vi er nødt til at have skarpt fokus på sikkerhe-

den, feks. at folk ikke kommer for tæt, at de 

har mundbind på og ikke flytter deres stol. 

Så det giver en lidt anden stemning. 

 

Men restriktionerne rammer også, fordi vi med 

kun 35 pladser under de gældende regler, kan 



have svært ved at få de bands vi gerne vil, af 

den kvalitet, som Martin har baseret horarstøt-

teansøgningen på. Og det nedskalerede budget 

gør det jo ikke lettere. 

 

Andre, større steder at holde koncerter. Asbjørn 

nævnte Pladehallen. 

Dorte fortalte om hvordan der bliver forsket og 

lavet forsøg med hvordan man kan arbejde med 

koncertformater med mindre smitterisiko.  

 

Forlænget sæson: Bibliotekshaven er et godt 

sted at sidde, der er læ og eftermiddagssol. 

Men det ligger langt fra cafeen. Haven er også 

et dejligt udendørs rum. 

Drøftelse af ideen om scene i haven og om 

telte/overdækning som en forlængelse af ca-

feens areal.  

Skal der være skilte, der viser hen til cafeen? 

5. Orientering om bookingsystem 

- Vi er på Halbooking, som Køben-

havns Kommune tidligere har brugt. 

Vi har været på kommunens aftale. 

Københavns Kommune er gået over 

til et nyt system. Der orienteres om 

mulighederne for forskellige booking-

systemer.  

Der er opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte 

med Halbooking en tid endnu, under forudsæt-

ning af, at bindingsperioden ikke er for lang. 

6. Kulturpunktet Stadig en række koncerter tilbage i år. 

Der er en kunstinstallation, som børnekulturste-

det har stået for, i haven og i nogle af vindu-

erne.  

Det er værd at bemærke at vi bruger alle hono-

rarklippene i år, så aktvitetsniveauet og fanen 

har været holdt højt trods coronaen. 

Quizzen kører digitalt næste gang. 

Der er kommet en henvendelse om vi vil lægge 

hus til en tidligere beboers maleriudstilling. Det 

vil vi gerne. 

7. Orienteringer 

-fra formanden -  

 

-fra lederen 

 

-fra den medlemsansvarlige 

 

-andre 

Susan Hedlund er i forbindelse med Frank Jen-

sens afgang, blevet næstformand i borgerre-

præsentationen. 

 

Der har været vandskade – et tæret vandrør – i 

den nye foyer og orangeriet. 

Biblioteket har været lukket siden i fredags, 

men regner med at åbne i morgen. 

 

Orientering om corona. 

 

Vi gør hvad vi kan for at kunne afvikle ”Juleaf-

ten for alenefolk”. Det bliver dog ikke som ellers 

med musik, sang, gavelodtrækning osv., men – 

hvis vi kan – en julemiddag i cafeen med 30 

gæster. 

 



Arkæologiske testgravninger på p-pladsen og 

dyremarken snart. 

 

Det lille hvide rum er blevet afsat til en kunst-

ner. Overraskende mange andre interesserede 

meldte sig. Drøftelse af, om det ville være godt 

at finde plads i huset til nogle af dem. Gunilla 

går videre med undersøgelsen vedr økonomi 

mm. 

 

Der har været vandskade pga et gammelt, gen-

nemtæret rør i loftet over den nye foyer. Rum-

met er ved at blive ordnet. Det tager nok en del 

længere tid med biblioteksgulvet i orangeriet, 

som har slået sig en del. 

 

Områdefornyelsen Baunehøj har skaffet og be-

vilget penge til en kunststofbane ved skolen. 

Den skal dekoreres af en kunstner.  

De arbejder også på design og udvikling af et 

udendørs opholdsområde i tilknytning til Østre 

Kapel. 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

9. Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


