
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 12. november 2018, i Caféen 

Tid: 19.15  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Steen K, Asbjørn, Ann, Dorthe E, Anne, Steen E, Susan (medar-

bejderrep.), Gunilla 
 

Afbud: Emil, Bjarne, Dorte W, Harry 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Økonomisk status.  

vedlagt status samt frem-

skrevet årsresultat.  

Godkendelse af budget 

2019 

Det fremskrevne årsresultat tyder på at vi ender med et 

mindre overskud på ca.30.000,- i år. 

Budget til indsendelse til forvaltningen er godkendt. Det 

skal finpudses og rettes lidt til, når vi kender bla næste års 

tilskudsbeløb. 

 

3. Kulturpunktet – 

 

Det lakker mod jul, og der er kun få koncerter tilbage i år. 

Derudover en enkelt Auteur Dinners og Julebanko, som 

Susan og Kenn har arrangeret. 

Planlægningen af næste forår er i fuld gang og der er mas-

ser af aktivitet; musik, teater, podcast i februar og marts. 

Vinterjazz. Et samarbejde med genreorganisationen Tempi 

i marts. 

Ann bemærker, at Ravi Kumar var meget højere end kon-

certer plejer at være her – man kunne høre musikken i den 

anden ende af Straussvej. 

 

4. Byggesager:  

Tilbygning. Orientering 

om ombygning af café.  

- Evt. lukkeperioder.  

 

Ombygningen af varegården er opgivet. I stedet er en om-

bygning af cafe og køkken sat i værk. Det kan blive rigtig 

godt. Vi håber at kunne foretage det meste af ombygnin-

gen i januar, og det kommer til at medføre at huset først 

kommer til at åbne for fuld kraft med kulturarrangementer 

og cafeåbent ultimo januar. 

5. Pladehallen-  

Vi har fået en forespørg-

sel fra Børnekulturstedet 

om en støtteerklæring 

Diskussion af projekt pladehal og dets funktion og værdi 

for kulturen i Sydhavnen. Støtteerklæring vedtaget. 

6. Orienteringer 

-fra formanden - 

Karens Minde aksen 

Børnenes Dyremark 

-fra huset 

Istandsættelse af Danse-

pavillon.  

Låseomlægning 

Bagekursus 

-andre 

Arbejdet med KM-aksen er i gang. Der var arbejdsgruppe-

møde forleden onsdag. Terrænet foran Karens Minde bliver 

mere kuperet, der tales om forskellige scenarier med ga-

dekær /naturligt amfiteater mm. Den generelle holdning 

er, at bevare muligheden for mange forskellige slags brug 

af området. Nye muligheder for parkering er også et be-

hov, hvis pladserne i gården bliver nedlagt. Der er flere ar-

bejdsgruppemøder i tiden der kommer. Gunilla sidder i 

hurtiggruppen som repræsentant for Karens Minde. 

 



 Børnenes Dyremark har holdt loppemarked i den forgangne 

weekend. 

Alpacaen Preben har fået et føl. Det var ikke meningen, 

men den er sød. 

Den indvendige istandsættelse af Dansepavillonen er aftalt 

til at starte primo april, så den kan være klar til slutningen 

af samme måned. 

Grundet indbrud, hvor bibliotekets nøgle blev brugt, er 

samtlige låse i huset blevet lagt om. Dahlberg låse gav et 

godt tilbud og har arbejdet intenst på projektet. 

Cafepersonalet skal på bagekursus i næste uge. Her i køk-

kenet, en lokal kvinde kommer og underviser. 

 

7. Eventuelt 

 

Bestyrelsens julefrokost er den 7.12. hos Steen K, som har 

bestilt mad. Dorthe og Steen sender en mail ud med 

adressen. 

Der er kommet en henvendelse fra Center for sundhed, 

som skal til at anlægge en terapihave og som er blevet 

henvist til os via TMF. De skal henvises til Dorthe E, som 

har forbindelsen til Dyremarken og evt kan tale med Syd-

havnsCompagniet. 

Det Grønne knæ vil holde et borgermøde her i huset om 

bevaring af de grønne områder, fredning, affredning osv.  

 

8. Bestyrelsens lukkede 

punkt 

 

 


