
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 8. april, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Dorte W, Asbjørn, Bjarne A, Steen E, Anne, Dorthe E, Ann, Gu-
nilla 
 

Afbud: Emil, Steen K 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Kulturpunktet 

  

To teaterforestillinger med i alt syv opførelser sidst i maj 

og først i juni. De fem af forestillingerne er under Cph. 

Stage. 

Skt Hans er ved at blive planlagt sammen med Syd-

havnsCompagniet. 

Golden Days 2019 har temaet 1989. der har været en ide, 

som desværre ikke kan lade sig gøre. Ide fra Ann om at la-

ve kulturudveksling med Berlin, hvor 30-året for murens 

fald også fejres. 

Kommentarer til programmet: Ønske fra bestyrelsen om at 

der kommer til at stå noget om medlemskab, når der er 

plads og især når det er lige op til generalforsamling. Bus-

linjerne på kortet i programmet bør opdateres. 

 

3. Økonomi  

Der er ingen månedssta-

tus, da Dorthe Påske er 

på ferie.  

 

4. Generalforsamling 

-snak om generalforsam-

lingen, bestyrelsesvalg 

m.v.  

Melder vi ud til medlem-

merne, hvem der genop-

stiller?  

Indkaldelse mm er sendt ud til alle i tide. 

Dorthe og Asbjørn henvender sig til Kgs Enghavebladet om 

generalforsamling, foreningen, det nye der er bygget og 

ved at blive bygget mv. 

Når Asbjørn sender en mail ud til medlemmerne om evt 

indkomne forslag til generalforsamlingen, skriver han også 

hvilke fire der er på valg og hvem der genopstiller. Med en 

opfordring til at komme til generalforsamling og overveje 

man har lyst til at stille op. 

Bestyrelsen mødes en halv time før generalforsamlingen. 

5. Medlemspunkt 

Hvervning 

medlemssystem 

Der er ikke kommet så mange medlemsbetalinger, som 

håbet. Men det er tiden nu, hvor folk plejer at betale, så 

der kan godt nå at komme en del op til generalforsamlin-

gen. 

Forbedringen af det medlemssystem som var valgt, træk-

ker ud. Flere tips fra andre bestyrelsesmedlemmer om go-

de systemer. 

Det ville være godt at reklamere for medlemskab i indgan-

gen, når folk kommer til koncerter og andet.  

6. Ombygning Der er nu skaffet midler til indretningen af ankomstrum-



-Orientering 

-Indvielse er sat til 18. 

juni 

-Udendørsarealer - orien-

tering 

 

met. En samfinansiering hvor kulturhuset lægger en del af 

midlerne.  

Der er nu adgang til elevator fra biblioteket og hoveddøren 

virker i løbet af denne uge så det bliver muligt for husets 

gæster at bruge elevatoren. 

Indvielse 18. juni om eftermiddagen (2-3 timers arrange-

ment) Borgmestertaler, pindemadder, bobler og dj. Dorthe 

Eren holder også en tale. 

Der er lidt midler til området udenfor indgangen – lidt lys 

eller nogle planter er en mulighed. 

7. Orienteringer 

-fra formanden - 

Karens Minde Visionen 

Karens Minde Lauget 

-fra huset 

Rokering i lejere 

Dansepavillon 

-andre 

 

Karens Minde visionen: 

Orientering om Karens Minde Aksen mm. 

Karens Minde Lauget: 

Dorthe Eren er ved, hjulpet af Områdefornyelsen, ved at 

sætte gang i Karens Minde Lauget, som har ligget stille 

mens Områdefornyelsen har været i gang. De lukker jo 

ned i løbet af året. 

Henvendelse fra lokal mand til Kulturhusets bestyrelse 

vedr. Laugets lejekontrakt for området og Børnenes Dyre-

marks dræning af foldene. Bestyrelsen drøftede det og blev 

enige om et svar. 

 

Der er en fast lejer, der har opsagt sit lejemål for at flytte 

på landet til større forhold. 

Dansepavillonen er ved at blive malet. Står klar ultimo 

april. 

Bibliotekets studierum er blevet projektrum, vistnok lige nu 

med forfattere i. 

 

 

 

8. Eventuelt 

 

Dorte W fortalte om nogle gode arrangementer, der hedder 

mad og meninger. 

Anne nævnte samtalesaloner. 

Snak om bioaffald i forbindelse med 1.majs engangsembal-

lage. 

 

9. Bestyrelsens lukkede 

punkt 

 

 


