
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 21. marts 

Tid: 19  

Sted: Caféen 

Deltagere: Dorthe E, Dorte W, Frederikke, Steen E, Merete, Gunilla (ref) 
 
Afbud: Ann, Steen K, Alexander 

 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Generalforsamling 

- Valg til bestyrelsen: Har vi nogen 

kandidater?  

Da Emil er trådt ud af bestyrelsen, 

skal der være valg til i alt 4 poster. 

Steen Eriksen genopstiller.  

Vi skal derfor have 3 kandidater.  

Er der nogen, der har talt med no-

gen?  

 

Der er blevet talt med nogle, men det er ikke 

klart om nogen vil stille op. 

Drøftelse om at dele opslaget med artiklen fra 

Sydhavnen Liv i Karmagruppen. Dorthe gør det 

og skriver om hvor vigtigt det er, at huset er 

styret af en forening. 

Der skal også en følgemail ud med indkaldel-

sen. 

Måske skal det følges op med en fortælling fra 

Dorthe om hendes arbejde som frivillig og i be-

styrelsen. 

Og evt et debatindlæg fra Dorthe i Sydhavnen 

Liv – hun vender det med Alexander. 

3. Medlemmer 

- Udsendelse af materiale og op-

krævning af kontingent 

- artikel i lokalavisen 

- Skal vi foretage yderligere?  

Påmindelse om betaling kommer ud med ind-

kaldelsen. 

 

4. Frivilligfest 

Der er frivilligfest d. 1. april.  

Vi opfordrer bestyrelsesmedlemmer 

til at deltage.  

Det kan også være en god chance til 

at tale med nogle frivillige m at del-

tage i bestyrelsesarbejdet.  

 

5. Overgang til ny bestyrelse 

Økonomi: Der er behov at Dorthe 

stadig kan godkende bilag i over-

gangsperioden. Kan bestyrelsen god-

kende det?  

Bestyrelsen godkender fremgangsmåden. 

6. Kulturpunktet Jazzfestival 

Forfatteraftener 

Lille snak om fællessang og folks personlige for-

hold til disciplinen 

1.maj er under planlægning og kommer til at 

foregå lidt andre steder på området end tidli-

gere år. Slutter af med en koncert i cafeen kl. 

19. 



7. Orienteringer 

Fra formanden 

Fra lederen 

Andre 

 

Dorthe skal til sit første Lokaludvalgsmøde som 

repræsentant for huset. 

 

Der bliver lagt klinker til den store guldmedalje 

og gårdspladsen er på vej til at blive færdig. 

Med lidt held kommer de helt over til pavillonen 

inden sommersæsonen eller i starten af den. 

Om ikke andet bliver der lagt fast grus der. Der 

bliver også plantet en del for tiden – træer og 

blomster.  

 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

9. Bestyrelsens lukkede punkt -  

 

 

 


