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Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere:Dorthe E, Dorte W, Asbjørn, Steen K, Emil, Ann V, Steen E, Mar-

tin, Gunilla 
 

Afbud: Harry, Bjarne, Anne S 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

godkendt 

2. Økonomisk status.  

- herunder underskrift af 

revisionsprotokollat 

Det ser okay ud - bortset fra at dækningsgraden i cafesal-

get er bekymrende. Susan og Gunilla har indledt en jagt på 

de mulige årsager. Sandsynligvis er det mange mindre 

samvirkende grunde. Ann nævner at der bliver skænket ret 

store vinglas. Det bliver der rettet op på før jazzfestivalen. 

3. Kulturpunktet – herun-

der jazzfestival.  

Tre dobbeltkoncerter i pavillonen i sidste uge og desuden 

fællesspisning med burgere i haven, Ord i Karens Minde, 

debat i cafeen. Det var en god og lidt vild uge. 

Musikken rykker udenfor til Skt Hans, for det ser ud som 

om der kommer rigtig mange for at høre Laid Back. 

Koncerten med Berit og Drengene er aflyst. 

Musikudvalget har fundet nogle ubrugte penge, som man 

kan ansøge om. Martin har ansøgt om nogle af pengene til 

et samarbejde med Tempi om nogle koncerter. 

Den nye hjemmeside er liiige ved at være klar. 

Pligten Kalder er udsolgt pånær fire medlemsbilletter. 

Kan det være et problem at det ser ud som om der kun er 

en billet tilbage, når den eneste valgmulighed er en billet 

pr. køb? 

 

4. Byggesager:  

Lille P – 

Tilbygning 

LilleP er afleveret til os, og der er udlagt et ekstra tilskud 

for at drifte de ekstra kvadratmeter. 

Tilbygningen er i udbud. Dog er depoterne til køkkenet ikke 

med i det der er sendt til godkendelse, og de er kun med 

som option i udbudsmaterialet. Dog er der sat penge af til 

dem i byggebudgettet. Dorthe E har skrevet til Stadsarki-

tekten, for uden de depoter bliver ombygningen decideret 

til ulempe for Kulturhuset. 

5. Medlemshvervning- 

opdatering – videre 

drøftelse 

Asbjørn taler med folk løbende og det giver en lille til-

strømning. Asbjørn fremlagde et forslag til en rabat- og 

fordelsaftale i Folketeatret for husets medlemmer. 

Diskussion om hvad der giver mening og om man skal ha-

ve aftaler med flere. Hvordan spiller det ind i forhold til hu-

sets og foreningens profil og formål, og giver det overho-

vedet mening at have aftaler med steder vi ikke er direkte 

forbundet med? Dette tilbud får lov til at køre en tid, blandt 

andet for at se om der er nogen der bruger det. Derefter 



kan bestyrelsen evaluere og evt nedsætte en mindre grup-

pe som kan tale om kriterier for den slags aftaler og om de 

giver mening. 

Der kommer noget om foreningen på det næste trykte 

program. Der er desuden basis for medlemshvervning til 

Skt Hans og Jazzfestivalen. 

Til næste år skal der være mulighed for at melde sin med-

lemsbetaling til PBS så det kører automatisk fremefter. 

6. Bestyrelsesarbejdet -  

cykeltur i august. Hvem 

vil være med til at arran-

gere? 

 

Det bliver torsdag den 16. august kl 17. 

Ann, Dorthe E og Dorte W arrangerer. 

7. Orienteringer 

Børnenes Dyremark 

Lokaludvalg 

Personale og det sker i 

huset 

 

Der har været noget polemik omkring hvornår fårene bør 

klippes. De er blevet klippet i dag, og Dyremarken har dyr-

lægers og fårekenderes ord for at det er et fint tidspunkt. 

En af alpacaerne er i øvrigt en han! 

 

Lokaludvalget tog det ene af de forslag bestyrelsen havde 

sendt ind med i deres budgetønsker. Der var det med 

screening af lokalebehov og –udnyttelse. 

Asbjørn var i Lokaludvalgsregi til kursus på Rådhuset om 

demokrati og lobbyisme. Her blev bla. talt om vigtigheden 

af at komme ind i idéfasen, evt sørge for at give politikerne 

en ide som de kan drive videre (og tage credit for). 

 

Nanna har fundraiset 50.000,- til indvendig vedligeholdelse 

af pavillonen. Der er to ansøgninger mere ude og mulighe-

den for at tale med K.Ejd. om medfinansiering. 

Sjeldani er sponsor igen i år. Flere kontakter er indledt 

med nogle virksomeder i Sydhavnen. 

Gunilla laver en kontraktgennemgang med Per og Caja i 

ugen der kommer. 

Vi har investeret i en ny lyssætning i pavillonen. Viktor har 

designet et smukt og enkelt lys. TangoPavillonen bidrager 

også økonomisk til den. 

Længere åbent i cafeen nu: 10-20 tirs-tors og 10-16 fre. 

Kaffeåbent 10-13, køkken fra kl 13. Mandag kaffeåbent 13-

17. Det kører fint, kulturhusets personale tager det ekstra 

arbejde på sig og ofte er der en del mennesker i cafeen og 

haven. Vi fortsætter med mandagene som hidtil efter 

sommerferien. 

Der er aftalt efteruddannelse for to af de ansatte. Efter 

eget valg og som også kommer huset direkte til gode. 

Gunilla har holdt møde med Lars og Monica (hhv. den 

gamle og den nye leder af biblioteket) om overlevering, lo-

kaler, samarbejde. Her blev aftalt, at vi lige nu eksperi-

menterer med forskellige former og områder for samrbejde 

og mødes igen senere på året for evt at skrive en decideret 

samarbejdsaftale. 

8. Eventuelt 

 

Emil skal være far til oktober. 

 

 


