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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den  
7. november 2022  

 
Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Mettemarie 
Bjerregaard, Flemming Helsted, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: 
Oliver Streich, Peter Eduard.  
 
Ordstyrer: Lars Kensmark 
Referent: Hanne Holm 
 
Dagsorden: 
 

 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Oplæg fra en 

tovholder 

    

2. Økonomi   Herunder el og varme 
regning og estimat se 
bilag 

 Vi er bekymrede for 2023 p.gr.a 
el og varme priser, Lars 
Kensmark og Sofie Raviv skal 
have et møde med Hasse 
omkring hvad der kan gøres 
omkring el og varmepriser i 
2023.  
Beslutning: Vi sætter prisen op 
på billetterne til 80,- og 95 kr. 
pr. 1. december. 
Dette varsles i et nyhedsbrev, 
Det er første gang i 10 at vi 
sætter billetprisen op!  
Vi lægger et energitillæg på 
vores lejekontrakter. Hans 
Henrik Hedemann kommer med 
et forslag.  
Hans Henrik Hedemann/Lars 
Kensmark varsler Soze i forhold 
til stigning af el priserne.  

3: Fundraising  Anne Mette Momsen 
er indkaldt 

 Anne Mette Momsen er begyndt 
at undersøge osv. 
Der ligger materiale til vores id 
film som hun kan begynde at 
arbejde med. Eventgruppen vil 
også gerne bruge hende til at 
søge midler til 8. marts. 
Samarbejde med Annette 
Christiansen omkring afregning, 
regnskab osv.  
Henrik overdrager sin 
funktionsmail omkring Helios 
Universet til Anne Mette 
Momsen 
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4.  Godkendelse af 
referat fra d. 5. 
og 10. oktober 

   Godkendt 

5. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

6. Henvendelse 
fra 
kunstfoerninge
n Pakhuset 

HH Bilag  Vi siger ja, de skal betale for en 
rengøring efter hver udstilling. 

7. Økonomisk 
ramme for 
events? 
Se forårets 
events som 
eks. 

HH Bilag  Rammen for økonomi vi selv kan råde 
over  er et budgetter op til 10.000 kr.  
Ved Knitting by the sea, garn festivalen 
deltager vi med lokaler, men der skal 
aftales en ordning i forhold til 
rengøring. 

8.  Godkendelse af 
budget for 8. 
marts 2023? 

HH Bilag  Godkendt 
Der søges fonde når aftalen er i hus. 

9.   Medlemskamp
agnen 

Udvalg
et 

Der er kommet 
positivt svar fra 
Brugsen v. Jørn Caben 

 Jørn CAben undersøger  hvornår 
det passer Brugsen bedst (en 
fredag eller lørdag). 
Lars Kensmark og Nils Thobo-
Carlsen er ansvarlige 

10. Demo af 
frivillig 
tavle/kamera  

NTC   Nils Thobo-Carlsen har indkøbt 
et kamera som ligger i skuffe tv. 
i billetsalget. Tovholderne må 
gerne tage billeder af deres 
gruppemedlemmer. Der sættes 
en tavle op til billederne ved 
siden af døren til  toilettet. 

11. Er der nyt om  
den nye PR 
strategi? 

LK, SR, 
NTC 

  Vi annoncerer nu i Ugeavisen 
hver 14. dag. Hans Henrik 
Hedemann arbejder på at få 
annonce prisen ned. Flemming 
Helsted laver en undersøgelse 
for os som er bredere end den 
der blev lavet via facebook.  
Har vi mobilepay på vores 
billetsystem på nettet?  
Lars Kensmark og Sofie Raviv 
tager kontakt til det Rigtige 
Faaborg omkring en aftale uden 
penge, som alligevel kunne være 
en slags win win for begge 
parter? 

12. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
28. november. 

   Der bliver måske et eksperiment 
omkring billettør vagterne. 
Uge 2 bliver de nye højtalere sat 
op(store sal lukket) 
projektorerne kommer senere. 
Der skal gøres nogle tanker 
omkring hvordan vi markerer 
det nye udstyrs indvielse? 
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13.  Evt.    Der har responderet 2 nye i 
forhold til at hjælpe med  
udlejning. 
DEr sendes tal på hvad kunsten 
på facaden bruger af strøm. 

 
Næste møde er d. 6. december, det holdes backstag da mødelokalet er lejet ud.. 


