
Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen 

Dato: 13. maj, i Caféen 

Tid: 19.00  

Sted: Karens Minde Kulturhus   

Deltagere: Dorthe E, Steen E, Dorte W, Steen K, Anne, Ann, Martin, Gunilla 
 
Afbud: Asbjørn, Bjarne  

 

Dagsorden Referat og beslutninger 
1. Godkendelse af dags-

orden  

 

Nyt punkt 8. Ansøgning til Kulturfonden. 

2. Konstituering Formand: Dorthe Eren 

Kasserer: Ann Vikkelsø 

Sekretær: Steen Eriksen 

3. Kulturpunktet 

  

Martin har været på SPOT festival og er blevet godt opda-

teret på den nye danske musik. Har booket et band, han 

hørte der, til Sankt Hans.  

SV-19 i pavillonen og cafeen den 6.6. Talks og koncerter. 

Tanker om at give quizen lidt spotlight. 

Copenhagen Cooking kommer og laver et arrangement der 

hedder ”mad på kanten” – i et samarbejde med kulturhu-

set. 

Jazzfestivalen er ved at være færdigplanlagt. Den bliver til 

i et samarbejde med JazzClub Loco og Sydhavn Teater og 

foregår dels i Pavillonen og i Østre Kapel. 

Golden Days bliver 4-5 filmaftener med temaet ”Grænser”. 

Nanna arrangerer det. Ann har et par filmforslag. Sender 

dem til Martin/Nanna. 

4. Økonomi  

Månedstatus er sendt til 

bestyrelsen 

Det ser okay ud. 

5. Profilering af Karens 

Minde 

Oplæg og drøftelse om 

skærpelse af profil for hu-

sets meget forskellige ak-

tiviteter (cafe, spillested, 

kulturhus) med ret for-

skellige målgrupper 

Drøftelse. Bestyrelsen bakker op. 

6. Opsamling på general-

forsamling 

Bank 

Alkoholbevilling 

Referat 

Bankerne skal have gf-referat og ny bestyrelsesliste. Gunil-

la får id af Anne og kører processen videre. 

Asbjørn skal have kiggeadgang til foreningens konto. Gu-

nilla bestiller og senere skal bestyrelsen skrive under. 

Alkoholbevillingen skal opdateres efter gf. Det kræver re-

stanceattest fra nye medlemmer. Måske også fra gamle – 

Dorthe E / Gunilla tjekker op. 

Dorthe E læser referat og sender det til resten af bestyrel-

sen. Når det er godkendt af bestyrelsen sender Dorthe det 

til Gunilla, som beder Øystein om underskrift. 

Dorthe E lægger op til en drøftelse af foreningens rolle og 



betydning i forhold til huset. Hvordan mobiliserer man folk? 

Hvilken mening har det? Hvilket engagement kan man for-

vente/stimulere til. Bestyrelsen vil holde tema møde om 

dette. Dorthe Eren laver en doodle for at finde en dato. 

Forslag om at mødet bliver i et andet kulturhus, så besty-

relsen kan opleve og evt. blive inspireret. 

7. Anden brug af Loftet 

Overvejelser fra ledelse 

og personale om brug af 

Loftet til kontorpladser til 

kreative igangsættere. 

Drøftelse af dette 

 

Ideerne blev drøftet. Undersøgelse af brugen af Loftet, 

økonomien, hvilke muligheder der er, hvordan er marke-

det, igangsættes. 

8. Kulturfonden 

Der er kommet en ansøg-

ning 

Ansøgningen er vedr. et allerede afholdt arrangement. Der 

gives afslag på den baggrund. 

Dorthe Eren meddeler ansøger afslaget. 

 

9. Orienteringer 

-fra formanden - 

Karens Minde Aksen 

ombygning 

-fra huset 

Ny i samfundstjeneste 

Khid 

-andre 

 

 

Karens Minde Aksen er inde i loopet igen med start i 2020, 

hvilket giver en meget lille forsinkelse af projektet i forhold 

til det oprindeligt planlagte. 

Det samme gælder i øvrigt Pio Parken og Områdefornyelse 

Bavnehøj. 

Det skrider fremad, selvom der er en del bøvl med tørring 

af beton og med den nye hoveddør. Vi tror (håber) at ind-

vielsesdatoen kan fastholdes.  

Gunilla var til hustræf og generalforsamling i Kulturhuse i 

Danmark. Der var et ikke særlig stort fremmøde. 

 

 

10. Eventuelt 

 

 

 

11. Bestyrelsens lukkede 

punkt 

 

 


