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Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

Dagsorden godkendt 

2. Orienteringer 

Ny medarbejder ansat 

 

 

Asbjørn har sagt ja til at stille op til Lokaludvalget for Ka-

rens Minde Kulturhus. 

Kulturhuset har ansat en ny medarbejder, Nanna, i en 30 

timers stilling til administration og fundraising. En del af ti-

den skal hun arbejde for Sydhavn Teater, som frikøber ti-

mer af KM. Her også med fundraising. 

 

Områdefornyelsens pulje til folkekøkken er indstillet til at 

blive lukket ned og midlerne overført til noget andet. 

 

3. Byggesag 

Der er tale om at ud-

skyde byggesagen, 

grundet anlægsstop-

pet. Snak om, hvordan 

vi håndterer det.  

Kommunen har ramt anlægsloftet og vil udsætte nogle af 

deres projekter.  Ombygningen af huset er indstillet til ud-

sættelse til økonomiudvalget. Der er økonomiudvalgsmøde 

den 20.2. Dorthe har skrevet et brev til socialdemokrater-

ne, som hun sender videre til resten af bestyrelsen, så de 

kan sende til politiske kontakter. 

Martin fortæller, at medarbejderne kan blive bekymret for, 

om Karens Mindes goodwill i lokalområdet er på spil. 

Pengene bliver jo heller ikke større hvis byggeriet bliver 

udskudt. 

Bestyrelsen er meget kede af, hvis byggeriet bliver udsat. 

Lille P er ikke klar, der er en række fejl i byggeriet og det 

er ikke afklaret hvordan dens udseende skal forbedres. Vi 

gør hvad vi kan for at få den reddet. 

  

4. Økonomisk status 

 

 

Årsresultatet er klar og blev gennemgået af Ann. 

I forhold til de ting der er sket i løbet af året, er økonomien 

landet så vi stadig har skindet på næsen. 

 

Budget 2018 er klar og rettet til, så det bliver lettere at 

sammenligne med det regnskab som revisoren udarbejder 

det til kommunen. 

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen. 

 

5. Generalforsamling 

Beretning 

Budget 

Beretningen diskuteret og rettet en smule til. Godkendt. 

Budgettet er godkendt af bestyrelsen. 

 



Handlingsplan 

Kommentarer budget 

og regnskab 

 

 

Der kom flere input til handlingsplanen fra bestyrelsen, 

Dorthe skriver den og sender den rundt til godkendelse hos 

bestyrelsen. 

Ann skriver kommentarer til hhv. regnskab og budget og 

sender dem rundt til bestyrelsen til godkendelse. 

Andet vedr. generalforsamlingen: 

Dorthe spørger Øystein. Hvis han ikke kan, har Asbjørn et 

godt bud til dirigent. 

Steen melder sig som bestyrelsens bud på referent. 

6. Medlemshvervning 

 

 

Asbjørn, Emil og Marie havde et møde i januar, hvor de tal-

te om medlemskab af foreningen og medlemshvervning. 

 

Diskussion af mulige medlemsfordele og særlige arrange-

menter for medlemmer. Medlemsfordele ville give en for-

nemmelse af noget eksklusivt, af at man er med i en sær-

lig klub. Feks. 3-månedersprogrammet tilsendt pr mail el-

ler mulighed for at købe billetter før andre. Evt. også få bil-

letterne til en reduceret pris. 

Pt. får man 10% på lokaleleje, når man har været medlem 

i et år. 

Særlige arrangementer for medlemmer kan også virke 

ekskluderende, så det bør nok være nogle særlige arran-

gementer, der ikke ligner det der ellers sker i huset. 

 

Betaling af medlemskab via mobilepay er en mulighed til 

foreningskontoen. Man kan også betale via netbank. Eller 

kontant.  

Asbjørn vil gerne lægge nogle arbejdstimer i arbejdet med 

medlemsfordele og –kommunikation samt de praktiske ting 

omkring betaling. 

 

Asbjørn og Emil arbejder videre med en strategi for med-

lemshvervning., i samarbejde med Marie, Martin og Gunil-

la. 

De kommer med et forslag til en samlet pakke, til næste 

bestyrelsesmøde, så der er noget klar til fremlæggelse på 

generalforsamlingen. 

 

7. Kulturpunktet 

 

 

Der er mange udsolgte koncerter. 

18. maj kommer ORA (organisationen for rytmiske ama-

tørmusikere) og laver et arrangement her. Offentlig kon-

cert, hvor musikerne får coaching efterfølgende. 

Vi har indgået et samarbejde med Strøm om musikken til 

Sankt Hans. 

Dennis har gang i et nyt projekt. 

Dinner & Docs kører videre, Lokaludvalget er ansøgt om 

støtte til instruktørhonorarerne. 

Overvejelser om der skal være en havescene med up-

coming bands til Jazzfestivalen. 

SV-18 kommer til foråret med et godt program der lægger 

sig op ad og supplerer vores. 

Kajs Sydhavnsture fortsætter og kan bookes gennem Ka-

rens Minde. 

Foodsharing Cph. er her hver onsdag og deler flere tons 

mad ud til flere hundrede mennesker. 



Vi vil nok samarbejde med Cafe Vandvid om pr for jazzfe-

stivalen. Måske også omkring Kulturhavn. 

8. Eventuelt 

 

 

 

 


