
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 9. september 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Dorthe Eren, Anne, Dorte Wittchen, Ann, Bjarne, Steen Kol-

strup, Steen Eriksen, Martin (personalerep.), Gunilla 

 

Afbud: Asbjørn 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  
 

 

2. Kulturpunktet 
 
  

Årets sidste pavilllonkoncert (Pligten Kalder) i fredags. 
Karens Mindes Golden Days-arrangementer kører i denne 
uge fra på onsdag. Det er en teknisk udfordring og funge-
rer også som et forsøg med hvad vi kan med filmvisninger 
her i huset.  
Samarbejde om Kulturnat med Frederiksholm kirke - hos 
dem. Lyd- og lyskunst af høj kvalitet, og præster der for-
tæller. Musikskolen, Sydhavn Teater og SydhavnsCompag-
niet har også arrangementer og der er et samarbejde om 
at trække folk til Sydhavnen.  
Vi åbner så småt for muligheder for at udstille i den nye 
foyer. 
Hvis nogen i bestyrelsen ved noget om (eller kender nogen 
der har erfaringer med) at have en filmklub, vil Martin 

gerne i kontakt med dem. 
Drøftelse af, hvad dette dagsordenspunkt fremover bør in-
deholde. 

3. Økonomi  
Månedsstatus er ikke klar 
grundet sygdom.  
 

 

4. Folkemøde 
Planlægning og aftaler 
Hvad skal vi havde med?  
Aftale pakning og opsæt-
ning.  
Se referat af sidste møde 

Dorthe laver spørgsmål (10 stk) til en quizrunde. Ann er 
gerne behjælpelig. 
Quiz kl 13. 
Præmier (3 stk): et medlemsskab  
 
At huske at få med: 
Telt. To A-skilte. Gamle plakater, som folk kan skrive ideer 

på. Borde og bænke fra pavillonen. Tuschpenne. De nye 
plakater. Medlemmer får en plakat gratis. Gaffa. Dorthe E 
og Dorte W tager deres biler med til transport. Dorthe E 
tager sin højtaler med, så der kan være musik i teltet. 
Martin laver en playliste med numre fra tidligere og kom-
mende koncerter. Flyers/plakat vedr. Spis i Sydhavnen. 
Skilt med mobilepay. Frivillig-flyers. Materiale om forenin-
gen. T-shirts. 
Mødetidspunkt: kl 9 på Karens Minde. 



5. Orientering og drøf-
telse vedr. tanker om 
udlejning i huset.  

Hvis dem der har været ude og se på lokalerne er interes-
serede for alvor, synes bestyrelsen at det er en god ide at 
får dem hertil, når Områdefornyelsen flytter ud. 

Det risikerer at trække lidt ud grundet bibliotekets omorga-
niseringsproces.  

6. Orienteringer 
-fra formanden - 
Karens Minde Lauget 
Kontrakt 
-fra huset 

Planer for mere istandsæt-
telse af husetvi forsøger sam-
men med bib og arkitekt at få 
byggeriet færdigt – det træk-
ker lidt ud 
PR praktikant 
Lancering af skybrudsløsnin-
gen med festligheder 24.10. 
 
-andre 

Møde i Lauget igen på onsdag. Alle intressenter på og om-
kring området er indkaldt. Der skal diskuteres vedtægter-
for lauget på mødet. Gunilla sidder i lauget for kmk. Dorthe 
Eren for Børnenes Dyremark. 
Processen med driftskontrakten glider fremad. KFF har (ef-

ter nogle få små ændringer i fh til hvordan man kan måle 
på dem) godtaget de mål, Kulturhuset har budt ind med. 
KFF spørger om hvornår den første driftskontrakt med KFF 
blev indgået 
Bjarne, Kaj og Ann kan have papirer/viden om hvornår det 
skete. 
 

Discovery kommer og maler plankeværk samt Stuen på 1. 
og sliber og olierer bord- og bænkesæt. 
 
Vi har pt. en PR-praktikant, Katinka. 8 uger i alt. 
 
Fejlrettelser og de sidste ting på byggeriet går lidt lang-

somt, så der er nogle ting i den nye foyer, der ikke funge-
rer. Bestyrelsen foreslår at evt. tage fat i projektansvarlig 
fra K.Ejd. 
Festligheder og lancering af skybrudsprojektet: Strand-
parkskolens kor, Ponyridning v BD, taler, fremvisning af 
model og tegninger, gratis fællesspisning, Quiz i cafeen v. 
Dorthe E og evt mere. 
Der arbejdes i skybrudsprojektet for nye løsninger i forhold 
til indkørsel til Specialbørnehaven og parkeringspladser. 

7. Kulturfonden 
Ansøgning fra Sydhav-
nens Folkemøde.  

Kulturfonden giver en underskudsgaranti på kr. 2000,-, 
som udløses efter de andre underskudsgarantier, Folkemø-
det har fået. Ingen klausul på, hvad pengene må bruges 
til, så de kan evt. blive brugt til noget som de andre fonde 
ikke dækker.  

8. Eventuelt 
 

Ide om at invitere Christian Schmidt over og fortælle om 
sit bidrag til udsmykningen af metrostationen på Mozarts 
Plads. Man kan evt udvide det og samtidig invitere de 
kunstnere, der skal udsmykke de andre metrostationer i 
Sydhavnen. 

9. Bestyrelsens lukkede 
punkt 

 

 


