
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 14. august 2017, lokale 2.  

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Dorthe E, Dorthe W, Ann, Emil, Steen E, Inger, Gunilla, Marie 

 
Afbud: Steen K, Harry, Asbjørn, Bjarne 

 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Orienteringer 

Byggesag Lille P 

Kulturhavn – Ingen del-

tagelse fra Karens Minde 

Personale 

Kontor ledigt- drøftelse 

af brug og brainstorm på 

mulige lejere 

 

Byggeri af Lille P er ved at gå i gang. Forventes færdig om 

3 måneder. 

Byggesagen gennemgås igen efter et meget dyrt udbud,.  

På grund af at vi er presset, deltager vi ikke i Kulturhavn. 

Vi kunne ikke nå at lave noget kvalificeret. Er aftalt mellem 

Gunilla og Dorthe E. Vi deltager igen til næste år. Kultur-

havn er flyttet ind i den gamle Slusebygning. 

Ny driftsassistent Simon er startet. Personalegruppen ar-

bejder med samarbejde i personalegruppen. 

Festrengøringen er hentet hjem igen, så vi selv står for 

den. Der er ved at blive dannet rengøringsteam. 

Børn fra Rubinen (fritidsklub) bygger på plænen, som del 

af forskningsprojekt. Der bliver fem poster. En del af mid-

lertidige projekter, som afprøves inden skybrudsprojektet. 

Der er et skilteprojekt på vej – med bedre skiltning både 

ude og inde på Karens Minde. 

Lille kontor ved siden af det Lille Hvide Rum bliver ledigt 

fra 1.10.17. Vil gerne leje ud til nogen der laver spænden-

de kultur eller til funktion for området, som fx retshjælp. 

3. Udpegning af medlem 

+ suppleant til Styre-

gruppen for Område-

fornyelsen 

Dorthe har siddet der indtil nu og Steen E har været sup-

pleant.  

De genudpeges begge to. 

4. Økonomisk status: 

Status – sendes med ud. 

Med Gunillas bemærknin-

ger 

Bank – underskrift på 

papirer 

Vi gennemgik status. Huset vil gerne indkøbe nyt lydanlæg 

i år, selvom vi har fået afslag på ansøgning. Bestyrelsen 

henstiller til, at det først forsøges at fundraise til noget af 

udgiften.  

Dækningsbidraget på cafeen er for lavt. Der er i budgettet 

regnet med lidt over 50% af omsætningen. I øjeblikket er 

det kun på knap 40%. Der arbejdes på at få et større 

dækningsbidrag. 

Vores lønudgifter bliver større end budgetteret. 

Bankpapirer blev underskrevet. 

5. Kulturpunktet 

 

Nyt program blev uddelt. Ny grafiker. Der var ros til pro-

grammet, også det grafiske udtryk.  

Personalet har evalueret jazzfestivalen. Der er bl.a. ide om 



at lave 2 scener. Referat sendes rundt til bestyrelsen. 

 

6. Ansættelsesproces 

Drøftelse af ønsker til 

ny leder 

Tidsplan 

Ansættelsesudvalg 

Forrige stillingsopslag 

vedlagt 

Diskuterede ønsker til ny leder. 

Ansættelsesudvalg: Dorthe E, Emil, evt. Asbjørn, 1 perso-

nale. 

Flere i anden runde. Vi laver en procedure hvor hele besty-

relsen kan læse med. 

Vi kiggede på annoncen og gav input. Dorthe sender et til-

rettet forslag til tekst. 

Planen er at besætte stillingen pr. 1.12.17, hvis det kan 

nås. Den slås op efter næste bestyrelsesmøde med ansøg-

ningsfrist fredag d. 13.10.17. Samtaler i starten af ugen 

efter efterårsferien. Uge for samtaler skal med i annoncen. 

7. Eventuelt 

 

God cykeltur – det eller lignende bør gentages. 

Personalet vil gerne holde julefrokost alene. 

 

 


