
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 10. september 2018, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Dorthe E, Bjarne, Asbjørn, Ann, Steen E, Steen K, Emil, Gunilla 

 
Afbud: Harry, Dorte W, Anne 

 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

godkendt 

2. Økonomisk status.  

vedlagt status 

Måske skal der laves et fremstød vedr udlejning. 

Lønbudgettet ser ud til at holde trods langtidssygdom og 

barsel i årets løb. 

3. Kultur- og Fritidskom-

passet 

Drøftelse og input til hø-

ringsvar 

vedlagt relevante udsnit 

af Kompasset samt ud-

kast til høringssvar 

Kulturhuset, Sydhavn teater, Børnekulturstedet har skrevet 

et høringssvar til KFF vedr Kulturkompasset. Biblioteket er 

også med på sidelinjen. Bestyrelsen er enig og synes det 

beskriver mål og situation fint. Lokaludvalget har skrevet 

et høringssvar, der peger i samme retning. 

Bestyrelsen vil gerne have at den åbne og faciliterende del 

af kulturhusets virke bliver lidt tydeligere. 

Diskussion af hvilke andre aktiviteter i Sydhavnen vi skal 

nævne. 

Gunilla arbejder videre sammen med de andre og sender 

høringssvaret til bestyrelsen før indsendelse. 

4. Kulturpunktet – 

- Opfølgning på Kultur-

havn 

Kulturhusets arrangement var som sådan fint nok, men det 

var ikke besværet og pengene værd. Blandt andet fordi der 

var så få deltagere og så spredt placeret.   

Også fordi det koster en del penge, tid og kræfter at sætte 

noget op udenfor matriklen. Organiseringen fra Kultur-

havns side lod en del tilbage at ønske. Det var et lidt kao-

tisk planlægningsforløb, som gjorde at der måtte planlæg-

ges om flere gange. Det bør vi videregive ved evaluerin-

gen. Bestyrelsen overvejer at være til stede med informa-

tion og pjecer tæt ved Bådklubbens arrangement næste år. 

5. KHID Hustræf 2019 

Skal vi byde ind på at 

være værter i 2019?  

Bestyrelsen kan se gode perspektiver i at være arrangør og 

mener at Karens Minde i givet fald skulle være med til at 

præge og planlægge indholdet af hustræffet. Bestyrelsen 

giver en betinget opbakning og siger at hvis personalet på 

baggrund af foreningens udvikling, vurderer at det er en 

god ide, så bakker bestyrelsen op. 

6. Personalepolitik 

Det har været på tale at 

lave en decideret perso-

nalepolitik.  

Første snak om rammer 

for det og nedsættelse af 

udvalg.  

Der bliver sat et arbejde i gang med  at finde ud af hvad 

der hører til i en samlet personalepolitik.  

Dorthe, Ann, Gunilla og (hvis hun vil) Dorte er udvalget. 

7. Byggesager:  Der har været et møde vedr byggeriet i dag. Det bliver 



Tilbygning svært at få godkendt depoterne udfor køkkenet. Måske 

skal rådgiveren tegne et nyt bud. Lykkes det ikke, bliver de 

penge der er allokeret til gården flyttet over til en ombyg-

ning af køkken- og barområde. 

8. Orienteringer 

-fra formanden 

Ny leder af områdeforny-

elsen 

KK Budget 

-fra huset 

Nye tiltag i køkkenet 

Nye frivillige 

Brug af foyeren 

Arbejdstilsynet 

-andre 

 

 

 

Barselsvikar for Camilla Ryberg er Sia Boesen. Hun er star-

tet. 

 

Kommunen vil affrede stejlepladsen og bygge der og evt 

også på en anden del af Tippen (langs Stark og industriom-

rådet). 

Der er givet ca 18 mio til Pio-parken. En del til nogle sko-

ler, herunder til madskole på Ellebjerg skole.  

Desuden er der besluttet en fremskudt beskæftigelsesind-

sats. 

 

Køkkenets menuer (både til kurser og i cafeen til daglig) 

bliver med hjælp fra Kbh. Madhus forenklet og set økono-

misk efter i sømmene. Susan får nye redskaber til plan-

lægning og beregninger. Dette for at forbedre økonomien, 

men også for arbejdsgangene i køkkenet kan blive lettere 

og med ordentlig plads til lejlighedsvis kreativitet. 

Marias store frivilligindsats har båret frugt; der er kommet 

rigtig mange nye frivillige til. Festen 1.9. var god, med del-

tagelse af både gamle og nye frivillige. Pt. er der rift om en 

del af frivilligvagterne. 

Bibliotekets og kulturhusets ledere har sat gang i en proces 

med inddragelse af begge institutioners ansatte omkring 

indretning af det nye store indgangsrum mod Wagnersvej. 

Der er mange gode bud på udtryk, funktioner og indret-

ning. 

Spillestedet, som er den største og mest markante del af 

husets kulturprofil, skal i den kommende tid have en del 

fokus, så kvaliteten kan løftes på indretning, afvikling, 

modtagelsen af gæster, musikere og frivillige og måden vi 

kommunikerer om det på. 

På personalemødet tidligere i dag var der et punkt om per-

sonalegoder, fordi Gunilla gerne ville høre hvad der giver 

mening for folk. Er der noget der skal afskaf-

fes/indføres/erstattes. Bestyrelsen diskuterede nogle af 

forslagene og gjorde bla. opmærksom på, at man skal hu-

ske at tage i betragtning hvad der kan være skattepligtigt. 

Det kan der tales vidre om, også i forbindelse med udar-

bejdelsen af en samlet personalepolitik. 

Arbejdstilsynet har varslet at de kommer på uvarslet besøg 

inden længe. 

 

9. Eventuelt 

 

Byggeriet på Stejlepladsen, skal kulturhuset mene noget 

om det? Nej, men bestyrelsen mener at huset bør lægge 

lokaler til større møder om sagen. 

 

 


