
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 8. oktober 2018, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

 

Deltagere: Asbjørn, Steen K, Anne, Ann, Dorthe E, Emil, Dorte W, Gunilla, 

Maria (personalerep) 
 

Afbud: Steen E, Bjarne, Harry 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

Godkendt. Dog blev kulturhavn evalueret sidst og skal ikke 

være på i aften. 

2. Parkering på Thomas 

Koppels Allé- 

Jørn Nielsen kommer og 

forklarer Frederikshøjs 

ønske om skiltning 

Bestyrelsen har intet at indvende mod Frederikshøjs ønske 

om at sætte skilte op på T Koppels alle om at p ladserne 

her fortrinsvis er beregnet til haveforeningens beboere. 

3. Økonomisk status.  

vedlagt status 

Asbjørn efterspørger hvad der ligger i øvrige indtægter. 

Diskussion af, hvorvidt den post skal budgetteres anderle-

des. 

Lokaleudlejning ser ud til at have rettet sig. 

4. Budgetproces- 

Der skal et budget ind til 

Københavns Kommune i 

løbet af oktober. Fast-

lægning af proces.  

Ann, Dorthe E og Gunilla laver fremskrevet årsresultat og 

et budgetudkast. 

Input fra bestyrelse: indretning af det nye indgangsparti 

bør tænkes med. I en egen linie. Der bør også fundraises 

til en del af dette. 

5. Kulturpunktet  

 

Ny dansk musik i efterårsprogrammet. Del gerne på Face-

book. 

Uofficielt mesterskab i Bomberman. 

Ikke i trykt program: 

Ubrugelig, arrangementet fra Golden Days genopsættes på 

kulturnatten. 

Strikkeklubben har et arrangement den 23.10. i cafeen. 

Susan og Kenn planlægger julebanko en lørdag i decem-

ber. Evt et arrangement om begrænsning af madspild. 

 

6. Byggesager:  

Tilbygning. Orientering 

om konkret projekt.  

- Evt. kortere lukkeperio-

der.  

Dansepavillonen: Ind-

vendig istandsættelse. 

Orientering om projektet. 

Budget vedlagt.  

Gennemgang af projektet, inkl. de dele der er usikre i det. 

Hvis der er brug for det og det kan passe med husets akti-

viteter, er det okay at lukke et par dage i forbindelse med 

det der skal bygges i cafeen. 

 

Vi har fundraiset 140.000,- til indvendig istandsættelse af 

pavillonen. Vi håber at K.ejd. kan gå ind med de sidste 10, 

men de skal i hvert fald sige god for projektet på skrift, og 

så er vi klar til at sætte det i gang. Bestyrelsen bakker op. 

Bestyrelsen mener desuden som udgangspunkt at det er 

en god idé at flytte scenen til langsiden. Bestyrelsen får en 

mail før det bliver sat i gang. 

7. Stejlepladsen-   



Personalet har ønsket en 

snak om grundlaget for 

beslutningen og har f.eks. 

disse spørgsmål:  

Hvor meget kan huset 

kommunikere om arran-

gementer? Tilbyde loka-

ler?  

Diskussion af hvorvidt kulturhusforeningen bør tage stilling 

i en sag som denne. Hvor aktivistisk man bør være som 

foreningsdrevet kulturhus. Om det virker ekskluderende at 

tage stilling i sådan en sag. Alle er måske ikke enige i den-

ne sag, og det er nok ikke dem der råber højest. Og hvor-

dan bør personalet navigere i det? 

Bestyrelsen ser det som sin opgave at drive kulturhus og 

ønsker ikke at agitere for den ene eller den anden side af 

sagen.  

Kulturhuset er åbent for at tage imod sydhavnernes initia-

tiver i denne sag. Der ligger underskriftsindsamling i ba-

ren, Fiskerhavnens venner må meget gerne bruge huset til 

borgermøder/støttefester og også samle underskrifter ind 

ved arrangementer. Kulturhuset kan sagtens informere, 

dele begivenheder på den informative måde. Dog ikke 

”agitere”. 

8. Kulturfonden 

Ansøgning fra Sydhavn 

Teater 

 

Bestyrelsen imødekommer ansøgningen fra Sydhavn Tea-

ter og bevilger det fulde beløb, kr. 7.500,-. Det er en be-

tingelse for tilskuddet at Karens Mindes Kulturfond nævnes 

som bidragyder. Bestyrelsen er endvidere åben for, at en 

del af teatrets kommunikation i Sydhavnen ved hjælp af 

skæve og morsomme PR-tiltag foregår i kulturhuset.  
9. Dato for bestyrelsens 

julefrokost 

Dorthe Eren laver en doodle vedr. en passende dato. 

Steen Kolstrup vil gerne sørge for at bestille maden. 

10. Orienteringer 

-fra formanden - 

KHID Hustræf 

Børnenes Dyremark 

-fra huset 

Nye lejere 

Medlemskab af Dansk 

Live 

-andre 

 

Det føles ikke så aktuelt pt at melde ind på hustræf, efter-

som det er usikkert hvilken vej foreningen tager i den 

kommende tid.  

Børnenes dyremark har været lidt i vælten i et par sager. 

Dels noget med en afvanding af foldene, hvor nogle er ble-

vet sure. Det understreges at dyremarken har talt med 

skybrudssikringsingeniørerne og ikke har rørt ved fredet 

areal. 

 

Det ene kontor på kontorgangen bliver ledigt pr 31.12, og 

bliver derefter lejet ud til to lokale musikere. 

Vi melder Karens Minde ind i Dansk Live fra næste år.  

I øjeblikket sætter vi arbejdet med cafeindretningen i gang 

igen.  

Viktor er pt ved at booke musik til foråret, bla. nogle kon-

certer i marts i samarbejde med genreorganisationen Tem-

pi. Martin har booket noget og overleveret til Viktor. 

 

Det er besluttet at lave en p-zone i Valbyparken for at få 

orden på hvor man må parkere og hvor man ikke må. 

 

11. Eventuelt 

 

 

 

12. Bestyrelsens lukkede 

punkt 

 

 


