
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 14. maj 2018, lokale 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Ann, Harry, Bjarne, Steen E, Anne, Dorthe E, Martin, Gunilla 

 
Afbud: Dorte W, Emil, Asbjørn 

 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Konstituering Valg af formand, kasserer og sekretær. Formand: Dorthe 

Eren. Kasserer: Ann Vikkelsø. Sekretær: Steen Eriksen. 

2. Godkendelse af dags-

orden  

 

Godkendt. Der er to emner tilføjet: Wayfinding, som læg-

ges under evt. og Karens Mindes ønsker til kommunale 

budgetforhandlinger under byggesag. 

3. Økonomisk status.  

Udsendes mandag 

 

Ser foreløbig okay ud. Lønninger på 33% svarer til den del 

af året der er gået. Dog kommer der mere aktivitet i de 

kommende måneder. Cafeens dækningsgrad retter sig lidt 

ind, men skal stadig have fokus. 

4. Kulturpunktet – herun-

der jazzfestival.  

Punkkoncert på lørdag, som er kommet ind med kort var-

sel. Amerikansk kunstner. Ekstern arrangør som har bedt 

om at måtte lægge deres koncert her. 

Det kunne være godt med tiden at formalisere nogle sam-

arbejder med andre spilesteder/klubber. 

SV-18. Debatsalon om protestmusik og to dobbeltkonceretr 

i pavillonen. 

Berit og Drengenes sølvbryllup. Koncert her i huset. 

Kulturhavn: Vi er med, har meldt til for længe siden, men 

Sydhavnsarrangementet virker ikke lige så stærkt som det 

på de andre steder. Dennis kommer til at kuratere vores 

bidrag til scenen. Vi vil høre om vi kan grille og tager må-

ske lidt mere med fra det grønne Sydhavn. 

Forårslørdagen: Hyggeligt, men en lang dag, hvor kultur-

huset lagde rigtig mange ressourcer i. Spændende at få 

indblik i, hvem der spiller hvad i øvecontaineren. Havde 

der været regn, havde der nok været færre besøgende. 

5. Byggesager:  

Lille P – herunder anskaf-

felse af inventar 

Tilbygning 

SmukkeP er blevet en lille smule mindre grim. Med områ-

defornyelsesprojektet kan der sandsynligvis gøres mere for 

at forbedre udseendet. Bestyrelsen beslutter at der kan 

købes køleskab og opvaskemaskine også selvom det risike-

rer at koste lidt på egenkapitalen. Steen E spørger ind til 

det øgede driftstilskud, der skal følge med Lille-P. 

Byggeriet er lagt i udbud med varegården og kulturhusets 

frostsikrede depoter som option, men ikke med i projektet. 

Fordi varegård og depoter ikke er godkendt. Dorthe kon-

takter stadsarkitekten og beder om et kaffemøde. 

 

Budgetønsker til budget 19, som skal formidles til Lokalud-

valget:  

Husets vinduer bør sættes i stand før de dør. Især i annek-

set. 



Der er pladsbehov, kulturhuset, teatret og børnekulturste-

det har brug for mere plads til de mange aktiviteter og be-

søgende. Forslag om at søge en screeningsbevilling, penge 

til et forprojekt, som kan undersøge hvordan vi bedre kan 

udnytte husets kvadratmeter. 

ABDL-døre, så huset kan fremstå mere åbent og tilgænge-

ligt. 

6. Medlemshvervning- 

opdatering – videre 

drøftelse 

Asbjørn og Emil har meldt afbud i dag, så der er ikke så 

meget grund til at tale om det. 

Medlemspris på koncertbilletter er sat i kraft fra 1. juni. 

 

7. Overenskomster - op-

datering 

Der har været et enkelt møde i bestyrelsens udvalg vedr 

dette, men de har ikke nået at mødes med personalet end-

nu. Det bliver i starten af juni. 

8. Mødeplan resten af 

året 

Indtil nu har vi holdt møde 2. mandag i måneden. Skal det 

fortsætte? Beslutning: tidspunktet fastholdes. Kl. 19 den 2. 

mandag i måneden. 

9. Bestyrelsesarbejdet -  

 

Skal vi have et miniseminar, hvor kan tale om hvordan vi 

arbejder? Bestyrelsescykeltur er vedtaget. Dorthe sætter 

den på dagsordenen til næste møde. 

10. Orienteringer 

Personale 

 

Den langtidssygemeldte medarbejder er efter alt at dømme 

snart raskmeldt. Fra og med uge 21. er han planlagt helt 

og fuldt tilbage. 

Der er fremover åbent i cafeen fra kl. 10-20 tirs-tors. Fre-

dag kl 10-16 pgs lydprøve. Kl. 10-13 dog kun kaffeåbent 

med høflig selvbetjening. Det er et forslag fra personalet, 

som gerne vil gøre lidt ekstra for at husets besøgende kan  

opleve et åbent hus. Også kaffeåbent med høflig selvbetje-

ning mandag 13-17. 

11. Eventuelt 

 

Spørgsmål om lokalernes navne. ABC er omdøbt til Stuen 

på 1. og 2eren er ændret til Under taget. Skiltene er æn-

dret. Steen gør opmærksom på, at der er to lokaler, der 

hedder Rytterstuen på matriklen.  

1. maj har haft et større underskud og overvejer at lave en 

støttefest for at dække underskuddet. 

 

 


