
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 13. august 2018, lokale 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Dorthe Eren, Dorte Wittchen, Asbjørn, Bjarne, Emil, Anne, Har-

ry, Steen Eriksen, Ann, Nanna (personalerep), Gunilla 
 

Afbud: Steen Kolstrup 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

 

2. Økonomisk status.  

Halvårsstatus 

Der bør holdes øje med lokaleudlejningen, eftersom den 

ligger lige på/under det budgetterede og er en væsentlig 

del af vores indtjening. 

3. Kulturpunktet – 

- jazzfestival.  

-deltagelse i Kulturhavn 

Fin jazzfestival. Fedt program. Hyggeligt at være her som 

frivillig. 

Lidt sværere at sælge billetter gr de mange gratis koncer-

ter og de mange af festivalens egne store koncerter. Festi-

valen er meget stor efterhånden. Alligevel havde vi et 

pænt salg med velbesøgte og flere udsolgte koncerter. 

Godt at der er nogle af vores koncerter hvor vi booker så 

meget med kant at der bliver solgt lidt mindre – udvide 

den bane vi spiller på. Det nytter ikke noget at bare booke 

sikkert og mainstream. 

Gode koncerter også nogle ganske eksperimenterende som 

tiltrak et nyt publikum. 

God mad. Problemer med afbrændingsforbud og el til ko-

geplader blev løst og det fungerede efterfølgende. 

Diskussion af Jazzfestivalens økonomi, hvorvidt den skal 

løbe rundt i sig selv og hvilke præmisser man regner på – 

hvad man regner med osv. Og om der er andre arrange-

menter man også bør regne økonomien ud på. Bestyrelsen 

er fremadrettet interesseret i at se på og diskutere del-

regnskaber som dette. 

Bestyrelsen ønsker at se en beregning på maden og mad-

salget. 

 

Kulturhavn: Kulturhuset deltager om lørdagen kl 11-17 

med mad, Sømandsyoga og Bloomy Hobnob-musik på fly-

dende scene. En af de andre ting der sker i de dage, er 

guidede ture hvor bla Harry og Kaj er rundvisere. 

 

Golden Days har i år temaet ”Historiens B-sider” og Kultur-

huset sætter fokus på stedets historie som åndssvageasyl. 

Projektioner på vægge og vinduer, Glad Mad laver tors-

dagsmiddag og en aften hvor Birgit Kirkebæk fortæller og 

hvor Sydhavn Teater formidler anekdoter og fortællinger 

fra fortiden, som Nanna har samlet ind fra lokale og andre 



steder. 

Bestyrelsen synes det lyder vildt spændende og har mange 

forslag til, hvem det også kunne være interessant for. 

4. Ny hjemmeside 

Orientering, tilbagemel-

ding. Se 

www.kmkulturhus.dk in-

den mødet.  

Tilbagemeldinger: Flot. Appetitlig, færre klik, bedre design, 

pænt informativ. Fungerer godt på telefonen. Overskuelig. 

God forside. 

Når man klikker på et arrangement ryger man ned i bun-

den og skal scrolle op. Forslag om at der står medlemspris 

helt ude på arrangementet.  

5. Byggesager:  

Tilbygning 

Ombygningen er i gang. Der er kommet hul i væggen til 

biblioteket. 

Depoterne i gården der skal erstatte de m2 vi mister gr 

den nye indgang er ikke godkendt endnu. Hvis der ikke 

findes en løsning på dette, bliver affaldsgården stående 

som den er. 

 

Der kommer dørpumper på toiletterne i Lille-P. Harry og 

Steen foreslår såkaldte ”diktator-pumper”, som gør at dø-

rene lukker helt i. 

6. Bestyrelsesarbejdet -  

Cykeltur – mødested m.v.  

 

Foreløbigt program: Southie kl 17, besøg hos Sydhavn tea-

ter i Østre Kapel på et tidspunkt, nok også besøg i Kvar-

tershuset, Triheart cafe, Kellermanns. Mad på Keller-

manns/Vandvid/ Tutten. Ann har færdigt program til når 

bestyrelsen mødes på Southie. Dorthe sender en mail 

rundt, som alle bedes svare på, og skrive hvorvidt de del-

tager. 

Forslag om besøg i Gerdas beton-mausolæum på Vestre 

Kirkegård. 

7. Støjklager i sommer 

Orientering om klager og 

husets snak om løsninger, 

drøftelse og sparring.  

Der er kommet et par klager over støj fra huset 

Vi er i kommunikation med klagerne. 

Lydstyringsanlæggene bliver serviceret og indstillet 21.8. 

Overvejelser om at lave en regel om ingen forstærket mu-

sik til private arrangementer i pavillonen, således at der 

stadig kan være rum til de offentlige, kulturelle arrange-

menter. 

Input fra bestyrelsen: hvad med brudevals, begravelses-

salmer og baggrundsmusik. 

 

Der er blevet klaget over at øvecontainerens brugere lar-

mer. Måske er det dem, måske ikke. Vi bør kommunikere 

til containerens brugere at de skal have lukket dør og at 

stedet ikke er til fest. 

Indimellem tror folk at larmen kommer fra vores arrange-

menter, mens det kommer fra et helt andet sted.  

Hvis området begynder at blive brugt til privat-/piratfester, 

skal vi tage det alvorligt. Det er dog lidt uklart hvad vi kan 

stille op, hvis det sker. 

8. Orienteringer 

Børnenes Dyremark 

Lokaludvalg 

Andre 

Personale 

 

BD har fået den økonomiske aftale på plads med By&Havn 

vedr fordoblingen af området på Tippen som fårene laver 

naturpleje på.  

Nordeafonden har doneret nyt springudstyr. 

 

LU: Steen fortæller at kommunen vil have en strategi for 

visuel kunst. Kulturudvalget har skrevet til Sydhavn Stati-

http://www.kmkulturhus.dk/


on, Børnekulturstedet og nogle skoler. Kun Ditte har sva-

ret. Ann synes at flere bør høres, Kulturhuset feks. Steen 

sender høringsmaterialet til mødets deltagere, som så kan 

melde tilbage inden LU-mødet. 

 

Dorte nævner at bestyrelsesmedlemmer bør huske på at 

høre/orientere/involvere Karens Minde Kulturhus, når der 

kommer ting op i Lokaludvalg, partiforeninger og andet. 

 

Gunilla har været til møde i LUs kulturudvalg og ser frem 

til mere kommunikation og samarbejde. 

 

Strandparken har været drøftet i en gruppe bestående af 

medlemmer fra Valby og Kgs Enghave lokaludvalg. Der er 

især udfordringer i forhold til hvordan trafikken skal hånd-

teres. Der skal også tages hensyn til fuglenes ynglepladser. 

 

Huset er så småt ved at komme i gang efter ferien, perso-

nalet er fuldtalligt tilbage i denne uge, og lige nu skal ruti-

ner og aftaler støves af og strammes op.  

Vi søger et menneske i praktik til ekstern kommunikation i 

håb om at vedkommende kan blive sat ind i tingene af 

Martin og evt vikariere i nogle af hans timer, når han går 

på forældreorlov fra midt i september. 

 

9. Eventuelt 

 

 

 

 


