
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 11. marts, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Dorthe E, Dorte W, Emil, Steen K, Anne, Martin, Gunilla, Steen 
E, Ann 
 

Afbud: Asbjørn, Bjarne 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Kulturpunktet 

  

Musikbookingerne generelt bevæger sig mod nyere dansk 

og upcoming. Jazzfestivalen 19 derimod har vi valgt at 

booke mere sikkert, en del større orkestre og solister. Mar-

tin gennemgik programmet. TangoPavillonens koncert om 

mandagen bliver ikke en del af vores jazzprogram. Så vi 

kører 5-6 koncerter i pavillonen. Slutter med Daimi tors-

dag. 

Den mere eksperimenterende del bliver til i samarbejde 

med Jazzclub Loco. Tre koncerter i kapellet på de dage vi 

også har eget program i pavillonen. Der kan kun være et 

ret lille publikum i kapellet, det bliver skævt og intimt. For-

håbentlig efter vores koncerter. Derefter lader vi jazzclub 

Loco have to koncerter i pavillonen og måske en nattejam-

session på scenen indenfor i huset. 

Pligten Kalder to gange i september. Den første koncert er 

udsolgt, vi håber det også sker for ekstrakoncerten. 

Vi har fået et tilbud om nogle amerikanske musikere i maj, 

Martin er ved at lave aftalen. Vi søger privat indkvartering 

til musikerne. 

Koncert med Uffe Lorenzen i foråret, også udsolgt. SV-19, 

Sankt Hans, 1.maj og Sydhavnsfestival som sædvanlig. 

Martin vil gerne samarbejde videre med Strøm, men må-

ske hellere om noget andet end Sankt Hans. 

Hvis det kan lade sig gøre at fundraise til det, bliver der 

nogle klassiske opera-koncerter i pavillonen. 

3. Regnskab og budget  

Gennemgå regnskab og 

bemærkninger for 2018.  

Revisorens årsrapport: der er ikke noget som bestyrelsen 

falder over, bortset fra at der er nogle vedligeholdelses- og 

nyanskaffelsesudgifter som bør stå et andet sted.  Årsrap-

porten skal underskrives før næste bestyrelsesmøde. Gu-

nilla spørger revisoren om det kan gøres elektronisk. 

Ann retter kommentarer til økonomien til og sender til Dor-

the, så den kommer ud til hele bestyrelsen sammen med 

beretningen. 

4. Generalforsamling 

Endelig godkendelse af 

beretning 

Snak om nye bestyrel-

sesmedlemmer  

Beretningen gennemgået og nogle små rettelser lavet. 

Dorthe sender beretning, handlingsplan og kommentarer 

om økonomi ud til bestyrelsen på lørdag, så bestyrelsen 

har søndagen til at kommentere.  

Handlingsplanen gennemgået og mindre rettelser lavet. 



Har vi forslag til general-

forsamlingen?  

Der er en enkelt af dem der er på valg, som ikke modtager 

genvalg. Dorte W har talt med et par unge mennesker, 

som overvejer at stille op til bestyrelsen. Martin har et par 

ideer til nogle man evt kan prikke på skulderen. 

Steen E bliver bestyrelsens bud på referent til gf. 

5. Medlemspunkt 

Hvervning 

medlemssystem 

Punktet udsat til en anden gang 

6. Brug af lokaler 

Områdefornyelsen flytter 

senest i efteråret 

Orientering og drøftelse 

af mulig brug af lokaler i 

huset.  

Det Lille Hvide Rum – evt. 

anden brug af rum 

Depoter 

Drøftelse af om flere af husets lokaler bør bruges til at hu-

se kunstnere/kunstnergrupper. Bestyrelsen mener at det 

er en fremragende ide og at det er vigtigt at dem der 

kommer til at leje sig ind har et forhold til at være netop 

her og er interesserede i at være en del af lokalområdet 

med deres kunst og projekter. 

Det der nu er bibliotekets bogdepot, bliver depot for kul-

turhuset, når biblioteket på et tidspunkt kan overtage et af 

de møderum som omf nu har. 

7. Orienteringer 

-fra formanden - 

ombygning 

Åbningsarrangement 

-fra huset 

Arbejdstilsynet 

Kortere sommerlukning 

-andre 

 

 

Ombygningen bliver færdig midt i maj.  

Indvielsesarrangement den 13. eller den 20. juni. 

Den nye indgang med adgang til elevatoren kan sandsyn-

ligvis bruges fra næste uge. 

Jordforureningen har kostet rigtig mange penge, så der 

mangler ordentlig finansiering til det nye ankomstrum. 

 

Dyremarken har fejret fastelavn. De holder loppemarked i 

pavillonen den sidste weekend i marts. 

 

 

Arbejdstilsynet har været på besøg, de genbesøgte pga 

problemerne med psykisk arbejdsmiljø i vinteren/foråret 

17. AT gik rundt og talte med personale og med leder – og 

konkluderede at der ikke var problemer længere.  

 

Huset bliver sommerlukket i 2 uger denne sommer. 

8. Eventuelt 

 

Snak om mulighed for bogreception. 

Måske skal cafeen bruges til filmoptagelser et par dage i 

starten af juni. 

 

9. Bestyrelsens lukkede 

punkt 

 

 


