
 
 

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING 
indkalder til ordinær generalforsamling 

 
Mandag den 26. april 2020 kl. 19.00 i Kulturhusets Café 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 15. juni  
3. Fremlæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2020 
4. Fremlæggelse af regnskab 2020 for Kulturhuset og Kulturhusforeningen 
5. Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan for 2021 
6. Drøftelse og vedtagelse af budget 2021 
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2022) 
8. Indkomne forslag 
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 år) 
10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen (1 år) 
11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år) 
12. Eventuelt 

 
Bilag til dagsordenen 
Pkt. 2) Referat fra ordinær generalforsamling 2020 
Pkt. 3) Bestyrelsens skriftlige beretning for 2020 
Pkt. 4) Regnskab for 2020 – Kulturhuset og Kulturhusforeningen 
Pkt. 5) Forslag til handlingsplan 2021 
Pkt. 6) Forslag til budget for 2021 
Pkt. 7) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022  
Individuelle medlemmer 100 kr./år og foreninger 300 kr./år. 
Pkt. 8) Forslag til vedtægtsændringer 
 
Pkt. 8) 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. april 2021 
Forslag mailes til formanden for foreningen, Dorthe Eren, dorthe.eren@gmail.com 
 
 
Pkt. 9)  
På valg er Anne Sandberg, Dorte Wittchen, Steen Kolstrup og Asbjørn Riis. Asbjørn Riis 
genopstiller ikke til bestyrelsen.  
 
Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen for Karens Minde Kulturhusforening 
 

mailto:dorthe.eren@gmail.com
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 Bestyrelsens beretning 2020 

Denne beretning kommer til at bære præg af, at det har været et udfordrende år for Karens Minde 
Kulturhus, ligesom det har for hele verden.  

Vi startede 2020 godt med at døbe vores spillested Klein, et led i at skærpe profilen for spillestedet.  
Umiddelbart efter lukkede vores statsminister som bekendt landet ned d. 11. marts, få timer efter vi 
faktisk havde besluttet at lukke ned i en periode.  

Vi holdt lukket i 2 ½ måned i foråret. I starten knoklede personalet, nogle med at flytte arrangemen-
ter og udlejninger, andre benyttede lejligheden til at rydde op, gøre hovedrent, male osv. På et tids-
punkt måtte vi indse, at vi ville tabe en del indtægter og sendte personalet hjem på lønkompensa-
tion. Vi benyttede en fleksibel model, hvor personalet på skift var kaldt ind og passe det, der skulle 
passes, f.eks. kontakt med kunstnere og lejere. Vi lagde også hus til 0. klasser fra Tove Ditlevsens 
Skole, så en del af vores personale var inde og gøre rent efter dem.  

I starten af juni åbnede vi igen. Først med salg ud af vinduet, så vores besøgende kunne nyde en kop 
kaffe og en is i haven. Siden også i selve caféen, selvfølgelig med begrænset antal gæster på en 
gang. Denne åbning blev populær og vi havde en god sommer i caféen, også omsætningsmæssigt. 
Vi mærkede tydeligt, at mange, også fra andre dele af København, havde opdaget vores skønne om-
råde i coronatiden. Der var nærmest feststemning i haven ind imellem, men også mange gode sam-
taler og et sammenhold og hjælpsomhed gæsterne imellem. Også på de sociale medier kan vi se, at 
gæster fra andre dele af København, og endnu længere væk, har fået øje på Karens Minde og vores 
unikke placering i skønne grønne områder. Inspireret af en skøn sommer i haven arbejder vi nu vi-
dere med indretning af haven, så vi kan se endnu en god udesæson i møde.  

Vi kunne selvfølgelig stadig ikke have de store koncerter f.eks. i forbindelse med CPH Jazz Festi-
val. Men vi holdt et væld af arrangementer med begrænset antal deltagere, både i haven, i caféen og 
i Pavillonen. Vi havde en gratis koncertrække med lokale kunstnere i haven, quiz og et par koncer-
ter i Dansepavillonen, bl.a. Daimi og Louisiana Jazz Band, der jo er faste gæster under jazzfestiva-
len. Det var tydeligt, at der var brug for kulturen henover sommeren, også selvom det ikke var, som 
det plejer. F.eks. var der for første gang i mange år ikke Tangopavillon hver mandag henover som-
meren. Bluegrass Danmark har heller ikke holdt koncerter siden marts. Det har selvfølgelig været 
kedeligt at undvære nogle af vores klassiske aktiviteter. Men vu har også lært at tænke nyt og ander-
ledes og indrette os efter omstændighederne, både omkring caféen og arrangementer. Der har endog 
været enkelte online arrangementer. Ord i Karens Minde har kørt online i de lukkede perioder. 
Quizzen har også været holdt online nogle gange, først fra værtens stue og siden fra caféen.  

 
Samarbejder - nye som gamle - var også i 2020 et helt centralt element i vores virke. Eksempler på 
nye samarbejder var HøstMøn der afsluttede deres en-dags festival i pavillonen og Foreningen 'Co-
penhagen Concert Community' der både skabte 'rytmisk møder klassisk' samt Sydhavns Saloner, 
hvor så forskellige kunstformer som musik, performance, videnskabelige foredrag og litteratur 
smeltede sammen i fantastiske aftener. Coronaen satte dog også sit præg på denne del af husets ar-
bejde, da flere planlagte samarbejde måtte udskydes til (forhåbentlig) 2021. Det gjaldt eksempelvis 
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planlagte samararbejder med Thy Music Collectiv, Proton og Variety Vixens, der havde planer 
om en række 'Pin-up Banko' arrangementer.  

I det hele taget, var der stor aktivitet i løbet af sommeren, så det at vi ikke kunne samle mange pub-
likummer til koncerter til dels blev erstattet af mange mindre arrangementer. Endnu engang var vo-
res personale fantastisk fleksible, kreative og dygtige til at få det bedste ud af situationen.   

Det er ikke kun personalet, der har udvist stor omstillingsparathed - det gælder også de fantastiske 
frivillige kræfter, vi har tilknyttet huset. De sprang til med det samme, da det var muligt efter ned-
lukningen og har trukket et kæmpe læs til koncerter og i caféen. Den store brug af caféhaven var 
med til at lokke nye gæster til og deriblandt også nye frivillige, så på trods af en udfordrende tid for 
frivilligområdet, er vi blevet beriget med nye, gode kræfter til vores hold af frivillige. 

I efteråret var aktivitetsniveauet klart en smule mindre. Men der blev stadig afholdt mindre arrange-
menter, lige indtil landet endnu engang lukkede ned i starten af december. Denne nedlukning be-
rørte i første omgang enkelte arrangementer og desværre også vores traditionelle juleaften. Starten 
af 2021 er også præget af nedlukningen. Koncerter er endnu engang blevet udskudt, udlejninger 
booket om osv.  

På trods af nedlukninger og usikkerhed gennemførte vi 150 arrangementer i 2020. Det synes vi fak-
tisk er ret godt.  

På foreningssiden har coronaen selvfølgelig også sat sit præg. Bestyrelsen har, i samarbejde med 
ledelsen, holdt fokus på at vi kom igennem krisen. Det og forsamlingslofter har gjort, at vi ikke har 
fået lavet det store medlemsarbejde. Det glæder vi os til at komme i gang med, når vi kan igen.  

Usikkerheden har i det hele taget præget os, også økonomisk. Udlejning af lokaler har været van-
skeligt i denne tid. Der har været deciderede nedlukninger og udover det forskellige forsamlingsfor-
bud. Det har gjort, at vi ikke har tjent så meget på udlejning af lokaler som vi plejer. Dog har vi haft 
nogle kursusrækker inde og en række mindre festudlejninger.   
Vi har haft en stor økonomisk usikkerhed, hvor vi ikke anede hvordan det ville gå, og hvor det en 
overgang så ret sort ud. Men kompensationer, puljer og ikke mindst Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gens akutpulje har reddet os og undervejs givet en større sikkerhed, som gjorde at vi kunne holde 
aktivitetsniveauet så højt i de perioder, hvor vi måtte noget. Vi har heldigvis også klaret os igennem 
uden afskedigelser, så vi fortsat har vores gode personale til at holde gang i huset, når vi åbner igen. 
Det er imponerende at vores personale på trods af den usikkerhed, det sidste år har været præget af, 
og hvordan det har påvirket alle, har formået at holde gejsten oppe og finde kreative løsninger og 
indimellem lære af situationen.  

Det gør også, at vi er kommet ud af 2020 med et pænt overskud. Forklaringerne på dette kommer vi 
ind på i kommentarerne til regnskabet. Vi vil bruge dette overskud på at opretholde aktivitetsni-
veauet både i 2021 og længere frem, hvor vi jo stadig har en usikkerhed omkring vores indtægter på 
udlejninger m.v. og endnu ikke ved, hvor mange aktivitets- og hjælpepakker, vi vil kunne søge.  

I det hele taget har vi ikke ligget på den lade side det sidste år.  Vi var sidste år blevet varslet, at 
driften af Karens Minde Kulturhus skulle i kulturelt udbud. Dette er indtil videre sat på hold. Men 
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vores driftskontrakt udløb til nytår, så vi har forhandlet om en ny kontrakt. Der har været flere kna-
ster i det bl.a. i forhold til momsberegning. En udløber af dette er også de vedtægtsændringer vi har 
foreslået. Status er, at vi har fået udmeldt vores tilskud, men endnu ikke har en endelig kontrakt.  

På den praktiske side fik vi i foråret sat nye fortsatsruder i caféen. De dæmper støjen så meget, så vi 
kan spille højt uden at forstyrre vores naboer. Her i foråret har personalet også brugt tid på at samle 
nye møbler til caféen, forhøje vores ’skolestole’ og meget mere.  

Alt sammen så vi er klar til at byde venner fra nær og fjern velkommen igen.  

 

 

 

 





FINANSBALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER
LIKVIDE BEHOLDNINGER

Flexkonto AL-bank 700.000kr              
Alm. Konto AL-bank 451.785kr              

Konto i Danske Bank, Mastercard 20.290kr                
Konto i Danske Bank, NemKonto 221.527kr              
Konto i Danske Bank, Mobilepay 3.287kr                  
Kasser og driftsudlæg 13.661kr                

TILGODEHAVENDER
Lager drikkevarer 27.126kr                
Andre varelagre - reguleres årligt 40.453kr                
Tilgode lokaleudlejningen 2020 147.108kr              
Øvrige tilgodehavender 71.929kr                

AKTIVER I ALT 1.697.165kr          

PASSIVER
KORTFRISTET GÆLD

A-skat, pension, feriepenge m.m. 290.587kr              
Nøgledepositum 2.000kr                  
Skyldig adm. udgift (revision 2020) 20.000kr                
Øvrige skyldige omkostninger 255.199kr              

Feriepengeforpligtelser 380.443kr              

KULTURHUS
Egenkapital - inkl. Årets driftsresultat 748.936kr              

PASSIVER I ALT 1.697.165kr          

1)
Egenkapital primo 544.969kr                
Driftsresultat 2020 203.967kr                
Egenkapital pr 31/12 2020 748.936kr                



KULTURHUSFORENING Resultat 2020

Indtægter

medlemskontingenter 11.800kr                 

støtte 600kr                      

renter

i alt 12.400kr                 

Udgifter

julefrokost 810kr                      

kontingent, Boldklubben Frem 500kr                      

gebyrer 25kr                        

renter 5kr                          

i alt 1.340kr                   

Overføres til 2021 (Kulturfond) 11.060kr                 

KULTURFONDEN Resultat 2020

Indtægter

overført fra 2019 37.170kr                 

overført fra KMK forening 2019 22.434kr                 

i alt 59.604kr                 

Udgifter

støtte til Grøn Opera 10.000kr                 

i alt 10.000kr                 

Overføres til 2021 49.604kr                 

JULEFONDEN Resultat 2020

Indtægter

overført fra 2019 7.107kr                   

støtte sponsorer -kr                       

madbilletter 600kr                      

i alt 7.707kr                   

Udgifter

mad og drikkevarer -kr                       

i alt -kr                       

Overføres til 2021 7.707kr                   

FINANSBALANCE FORENING OG FONDE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER
LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kassen 645kr                      

AL bank 57.080kr                 

AKTIVER I ALT 57.725kr                 

PASSIVER
KORTFRISTET GÆLD

Kulturhusforeningen, tilgode KMK (10.645)kr                

RESULTAT - OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR

Årsresultat Kulturhusforeningen 11.060kr                 

Årsresultat Kulturfonden 49.604kr                 

Årsresultat Julefonden 7.707kr                   

PASSIVER I ALT 57.725kr                 



Kommentarer til regnskab 2020 for Karens Minde Kulturhusforening 
(tal angivet i firkantet parentes henviser til numre yderst til venstre i regnskabet). 

 

Vi kom ud af 2020 med et overskud på godt 200.000 kr. og har nu en egenkapital på knap 750.000 

kr. Vi havde forventet et underskud på 306.480 kr., da vi opdaterede vores budget i juni 2020. 

 

På baggrund af det opdaterede budget fik vi en engangsbevilling på de 306.480 kr. (ekstraordinær 

driftsstøtte) fra kommunen til at konsolidere vores egenkapital. Derudover lykkedes det os, at få 

støtte fra Aktivitetspuljen på 70.000 kr. Samlet har vi fået 610.000 kr. mere i tilskud [8] end 

budgetteret – inklusiv penge fra Coronapuljer. 

 

Vi har endnu ikke fået godkendt vores afregning til Corona-støttepuljerne (lønkompensation og 

støtte til faste udgifter), så der er en lille usikkerhed i, om vi får hele den søgte kompensation. 

Indtægterne fra aktiviteter (udlejning, cafedrift og entre) har som forventet været mindre end 

tidligere år, da vi har været nedlukket en del af året. 

 

Vi har haft lidt lavere udgifter til vedligehold og nyindkøb end budgetteret, da vi ikke nåede at 

gennemføre alle de planlagte aktiviteter i 2020, men de vil blive færdiggjort i 2021. 

 

På trods af nedlukningen har vi prioriteret at gennemføre flest mulige kulturaktiviteter – og det er vi 

heldigvis lykkedes med – da vi fortsat har haft tilskud til koncerter – og det også lykkedes os at få 

tilskud fra aktivitetspuljen. 

 

  

Nå vi ser på balancen er Kulturhusforeningen, Kulturfonden og Julefonden udskilt med egne konti. 

Årets juleaften i 2020 måtte vi desværre aflyse grundet corona men dem der havde købt 

madbilletter, fik i stedet leveret mad fra Sydhavnsslagteren. Overskuddet i Julefonden er vokset til 

7.707 kr. til fremtidige arrangementer. 

 

Kulturhusforeningen fik i 2020 et overskud på 11.060 kr., som vi som sædvanlig foreslår overføres 

til Kulturfonden.  

 

Kulturfonden uddelte i 2020 10.000 kr. Tilskuddet gik til Grøn Opera. Normalt støttes flere 

arrangementer, f.eks. 1. maj og Sydhavnsfestivalen. Da disse aktiviteter ikke fandt sted i 2020, er 

der derfor pt. 49.604 kr. i Kulturfonden.  

 

 

På bestyrelsens vegne, Ann Vikkelsø, kasserer. 23.3.2021 



Handlingsplan for Karens Minde Kulturhus 2021-2022 

At tilbyde et varieret kulturudbud og et godt aktivitetsniveau indenfor de rammer 
coronasituationen giver os 

Sætte fokus på at udbrede kendskabet til vores aktiviteter til både nærområdets beboere og resten 
af Københavnerne.  

Fortsætte udviklingen af et bredt spektrum af kulturtilbud, så de både henvender sig til nuværende 

og nye borgere i Sydhavnen. 

Have aktiviteter flere steder i bydelen 

Kvalificere og udvikle samarbejdet med eksterne partnere, herunder kunstnere, festivals/events, 

andre kulturudøvere og sponsorer. 

Tænke nyt og udvikle indsatsen med frivilligarbejdet som en af grundstenene i Kulturhuset. 

Arbejde aktivt for at få flere medlemmer 

Deltage i udviklingen af skybrudsprojekt og udearealerne rundt om Karens Minde.  

Sætte fokus på samarbejdet med både strategiske og faglige samarbejdspartnere 

  

 



9. MARTS 2021
 Budget 2020_REV budget 2021

INDTÆGTER

Kultur-& Fritidsforvaltningen drift og vedligehold 2.724.813kr            2.765.685kr            

Udvidet åbningstid 275.707kr               286.278kr               

Cafe/bar/køkken 700.000kr               800.000kr               

Lokaleudlejning (møder, fest, mm) 550.000kr               700.000kr               

Folkeoplysningsmidler (FOS) midler 70.000kr                 40.000kr                 

Lokaleudlejning - faste lejere 220.000kr               267.000kr               

Lejeindtægter øvecontainer 40.000kr                 40.000kr                 

Andre tilskud (honorarstøtte) 213.000kr               217.000kr               

Sponsorer 25.000kr                 10.000kr                 

Entre 80.000kr                 80.000kr                 

Øvrige indtægter (inkl. finansielle poster) 6.000kr                    5.000kr                    

INDTÆGTER I ALT: 4.904.520kr           5.210.963kr           

UDGIFTER

Løn, drift af Kulturhus 3.375.000kr            3.524.797kr            

Varekøb cafe 350.000kr               350.000kr               

Vand,varme,el, renovation 255.000kr               345.000kr               

Vedligehold og ombygning lokaler 190.000kr               80.000kr                 

Nyanskaffelser, inventar 60.000kr                 50.000kr                 

Nyanskaffelser, køkken 10.000kr                 10.000kr                 

Leje øvecontainer 40.000kr                 40.000kr                 

Rengøring af lokaler, inkl. rengøringsmidler 86.000kr                 90.000kr                 

Markedsføring 60.000kr                 50.000kr                 

Personale omkostninger, inkl. uddannelse, p.pleje, forsikring 50.000kr                 50.000kr                 

Frivillig forplejning, møder 15.000kr                 10.000kr                 

Diverse driftsudgifter (tlf, forsikring, …) 380.000kr               380.000kr               

Honorarer, kulturaktiviteter 310.000kr               340.000kr               

andre udgifter kulturaktiviteter (inkl. provision&musikerforplejning) 30.000kr                 50.000kr                 

UDGIFTER I ALT: 5.211.000kr           5.369.797kr           

Resultat (306.480)kr             (158.834)kr             



Kommentarer til forslag til budget 2021 
for Karens Minde Kulturhusforening 
 
 
Dette budget er tilrettet i marts måned på baggrund af udmeldt driftsstøtte fra 
kommunen. Der er mange usikkerheder grundet situationen med corona. Det er et 
konservativt, men realistisk budget, ud fra den viden vi har på nuværende tidspunkt.  
Vi forventer, at vi må opdatere budgettet til sommer, når vi har mere viden. 
 
Vi har været lukket ned siden nytår – og forventer at kunne åbne i slutningen af april 
måned – men der vil nok stadig være restriktioner på, hvilke aktiviteter vi kan 
gennemføre. Dette betyder selvfølgelig, at vores indtægter fra omsætning i 
cafe/bar/køkken [3] og udlejningsindtægt [4] er usikre – ligesom der er usikkerhed om, 
hvor store vores entreindtægter fra koncerter vil blive, da vi kan forvente et begrænset 
deltagerantal. 
 
Så længe, at vi er pålagt restriktioner, kan vi til gengæld søge hjælpepakker, som kan 
hjælpe med at dække vores lønomkostninger og faste udgifter. 
 
Tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og tilskud til koncerter [1, 2, 8] vil ikke blive 
ændret. 
 
Der vil blive skaffet yderligere tilskud ved fundraising. Disse yderligere tilskud vil 
formodentlig blive brugt til kulturaktiviteter og vedligehold, da det plejer at være den 
type udgifter vi har mulighed for at fundraise til. 
 
Samlet betyder det, at vi foreslår et budget med et underskud på ca. 160.000 kr. i 2021.  
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne, Ann Vikkelsø, kasserer. 23.3.2021. 
 
 



 

Forslag til vedtægtsændringer for Karens Minde Kulturhusforening:  

Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer 
kræver vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 

14 dages mellemrum. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvis disse ændringer vedtages.  

 

Forslag 1:  
§3 – Medlemskab omdøbes til Medlemskab – Kontingent 

Motivation: at tydeliggøre at paragraffen indeholder principper for både 
medlemskab og kontingent.  

 
 

Forslag 2:  
I §6 ændres …’formand, kasserer og sekretær.’ Til …’formand og kasserer’.  

Motivation: Det er ikke praksis i dag at have en sekretærfunktion i bestyrelsen. 
Referat af bestyrelsesmøder tages typisk af den daglige leder, der deltager i 

mødet.  
 

Forslag 3:  
I §6 ændres ’bestyrelsen har ansvar for kulturhusets drift, ansættelser og 

afskedigelser.’ Til ’Bestyrelsen har ansvaret for kulturhusets drift.  

Motivation: Der indsættes en ny paragraf nedenfor, der beskriver den daglige 
ledelse af huset.  

 
Forslag 4:  

Der indsættes en ny §7, der lyder således:  

’§7 – DEN DAGLIGE LEDELSE 

Bestyrelsen ansætter daglig leder, som varetager den daglige ledelse af Karens 

Minde Kulturhus. Den daglige leder skal følge de retningslinjer og anvisninger, 

som bestyrelsen fastsætter.  

 

Øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af den daglige leder inden for de 

budgetrammer, der er godkendt af bestyrelsen. Medarbejdernes 

ansættelsesvilkår skal mindst svare til gældende overenskomstvilkår på 

området.’ 

Motivation: I forbindelse med driftskontrakten med Københavns Kommune 

stilles der krav om, at den daglige ledelse af huset beskrives i vedtægterne. 

Det er desuden den måde, huset har været drevet på i mange år.  



Forslag 5:  

Der indsættes en ny §8, der lyder således:  

 

§8 – ØKONOMI 

Karens Minde Kulturhus’ regnskabsår er kalenderåret. Karens Minde Kulturhus 

skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser, samt god regnskabsskik. 

Årsrapporten skal give et retvisende billede af Karens Minde Kulturhus, 

herunder aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. 

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. Karens Minde 

Kulturhus’ årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Karens 

Minde Kulturhus’ regnskab revideres desuden af interne revisorer valgt på den 

ordinære generalforsamling 

Foreningens midler, egne og tilskud, kan udelukkende benyttes til at opfylde 

formålet som beskrevet i §2 

 

Motivation: I forbindelse med driftskontrakten med Københavns Kommune 

stilles krav til at husets regnskabspraksis er beskrevet i vedtægterne.  

Hvis ovenstående vedtages bliver den forhenværende §7 – Udvalg til §9 – 

Udvalg og §8 – Vedtægtsændringer til §10 - Vedtægstændringer 

 

 

 
 


