
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 12. marts 2018 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Asbjørn, Sten Kolstrup, Dorthe Eren, Steen Eriksen, Dorte Witt-

chen, Ann, Gunilla, Martin 
 

Afbud: Harry, Bjarne, Inger, Emil 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Medlemshvervning og 

pleje 

- Forslag fra Emil, As-

bjørn, Martin og Gunil-

la 

 

Fortsat rabat på lokaleleje efter et års medlemskab. 

Medlemspris på koncertbilletter. På den måde bliver det 

tydeligt for enhver der skal købe billetter at huset er for-

eningsdrevet. 

Et nyt og forbedret velkomstbrev til nye medlemmer. Mar-

tin skriver et udkast og sender det rundt til bestyrelsen for 

kommentarer. 

Man kan evt. lave en plakat, designet af husets grafiker, 

som fortæller om kulturhusforeningen og muligheden for at 

melde sig ind. Snak om at bruge de postkort, der allerede 

findes. Martin og Asbjørn ser på det. 

Bestyrelsen vælger en medlemsansvarlig, som opdaterer 

medlemsliste, sender velkomstbrev ud og sørger for at 

sende kulturprogrammet ud til medlemmerne. 

Asbjørn blev valgt til medlemsansvarlig. 

Bestyrelsen pålægger den medlemsansvarlige at planlægge 

medlemshvervning til 1.maj-festen. 

3. Kulturpunktet Biblioteket viser filmen ”I morgen” i cafeen den 11.4. Omf. 

vil tale om Karens Minde-aksen ved samme lejlighed. 

Forårsdag på Karens Minde 5.5. i samarbejde med bibliote-

ket og børnekulturstedet. En slags åbent hus på Karens 

Minde. 

Vi formidler fem Sydhavnsvandringer med Kaj i foråret. 

Ann har set dem på Karmagruppen. 

SV-18 kommer igen med to koncerter i Karens Minde i år. 

Måske også en debat. 

22. juni har Berit og Drengene sølvbryllup. De laver et 

show i cafeen i dagens anledning. 

Jazzfestivalen er stort set booket færdig. Vi flytter maden 

over i nærheden af koncerten igen og ændrer lidt på me-

nuen. 

Snak om det tilladte antal gæster i pavillonen. Det ville 

være bedre, hvis der kunne være flere – 150 pers fylder 

ikke det hele. Gunilla får en til at undersøge det. 

4. Økonomisk status 

Status medsendes. 

Drøftelse af mandagsluk-

Ikke mange overraskelser bortset fra cafeindtægter i for-

hold til -omkostninger. 

Det øgede vikarforbrug nu og i den kommende tid gør at 



ket, april og maj 

 

det giver mening fortsat at have cafeen kun åbent med 

selvbetjening på mandage i hvert fald i april og maj. Besty-

relsen siger god for at Gunilla tager den beslutning. 

Årsrapporten 2017 til KFF blev skrevet under. 

5. Generalforsamling 

-Snak om bestyrelses-

hvervning 

-Dirigent 

-Hvordan kan vi skabe 

debat? 

 

- Ann, Steen Eriksen og Dorthe Eren er på valg. Det kunne 

være godt at få nye, friske kræfter ind i bestyrelsen. Om 

ikke andet, kan det være der er nogle, som vil være sup-

pleanter til at starte med. 

- Øystein har sagt ja til at være dirigent. 

- Det kunne give mening at åbne for input fra generalfor-

samlingen omkring parkeringspladser på området – hvor 

mange der skal være og hvor. 

I følgemail til gf-indkaldelsen tilføjes noget i retning af: 

”F.eks. vil vi gerne under punktet handlingsplan drøfte 

brug af udearealerne - herunder behovet for parkerings-

muligheder på området - for at få input til det fremtidige 

arbejde.” 

6. Overenskomst 

Den overenskomst vi føl-

ger nu er muligvis ved at 

lukke ned.  

Skal der ses på mulighed 

for at følge flere overens-

komster? 

Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal se nærmere på 

de muligheder og knaster, der er i forhold til at have flere 

overenskomster. Det bliver Dorthe Eren, Dorte Wittchen og 

Ann. 

Bestyrelsen mener at det er Kulturarbejderaftalen under 

3F, der skal afløse den tidligere Driftsassistentoverens-

komst. 

7. Orienteringer 

Byggesag 

Smukke P 

Personalesituationen 

 

Ombygningen på Karens Minde blev ikke ramt af anlægs-

loftet. Arkitekten håber på at få byggetilladelse inden læn-

ge og regner med at være klar til udbud midt i maj. 

LilleP bliver malet i samme farver og mathed som stalden, 

fejlene bliver rettet og er klar til overdragelse midt i april.  

Nanna er startet i sit job med administration og fundrai-

sing. 

Viktor og Maria er blevet ansat som barselsvikarer for Ma-

rie. 

8. Kulturfonden 

- Ansøgning fra Bloomy 

HobNob 

- 1. maj initiativet 

 

 

Ansøgning fra Bloomy HobNob blev imødekommet. Kultur-

fonden støtter med kr 5.400,- 

Bestyrelsen valgte at støtte 1.maj initiativet med kr 

5.000,- med den betingelse at det nævnes i 1.majs pr, at 

Karens Minde Kulturfond har betalt for musikken. 

9. Eventuelt 

 

 

 

 


