
REFERAT bestyrelsesmøde Teaterbygningen fredag d. 10. juni 2022 kl. 14.00-15.30 

 

Deltagere: Jan B. Larsen, Kirsten Larsen, Erik Swiatek, Rasmus Schrøder, Tine Koop og Margit Kjellquist.  

Afbud: Ingen 

Sekretær: Kulturhusleder Sidse Marie Olsen/Referent: Administrativ leder Anette Friis 
 

 

Pkt. 1 
Godkendelse af dagsorden  

Beslutning:   Godkendt 
 
 

Pkt. 2 
Velkommen til 

Gennemgang af vedtægterne for kulturhuset Teaterbygningen 

Bestyrelsen ønskede rettelse af §2 og tilpasning af §6, ledelsen går videre hermed. Muligheden for at udvide 
bestyrelsen til 8 medlemmer drøftedes. Der ønskes tydelig tilkendegivelse af repræsentation af eget 
området: koncertdrift, folkeoplysning og frivillighed 

  Suppleanter: 

  John Pihlkjær for Rasmus Schrøder 

Vakant for Margit Kjellquist 

Bodil Søe for Tine Koop 

 
 
 

Pkt. 3 
Valg af formand 

#6: På det første møde i bestyrelsen efter nyvalg vælges formand for bestyrelsen ved flertalsvalg. 
Sekretæren leder mødet indtil valg af formand har fundet sted. 

Erik anbefaler Jan B. Larsen som formand og Kirsten Larsen som næstformand 

Jan B. Larsen blev enstemmigt valgt som formand.  

 
Pkt. 4 
Bordet rundt 

• Nyt fra formanden:  Intet 
• Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:  Erik: glæder sig over at mobilscenen skal ud at leve i 

kommunen, samarbejde med Braunstein. Godt der tages fat på koncertdrift på Marinaen 
• KL – Glæder sig over at kunne bidrage til et godt formandskab (§6) 
• ES – God sammenhæng til Ungdomsskolens formandskab via KLs formandskab her da ES 

gerne vil sikre sig fortsat godt samarbejde.  
• Nyt fra ledelsen:  Besparelser 2023-2025: Fællesorganisering – vi skal spare på hele 

rammen (USK/TAP/TEA) – vi vil spare på ledelse og administration og ikke på den 



borgernære kulturoplevelse.  
 

Pkt. 5 
Introduktion til Teaterbygningen 

Sidse introducerede til: 

• Fællesorganisering på den oplevelsesorienterede del af kulturområdet 

• RS – Teaterbygningen skal have billetsalget. Det skal være klart hvad der følger med i 
udlejningsprisen. MK - , den findes på hjemmesiden 

• ES – Ved brug af eget billetsystem ved vi hvad der skal afleveres til 20%-ordningen. Vigtigt med et 
kulturhus der også kan skabe en indtægt. 

• SMO – vi er hjemmebane for kommunens kulturforeninger og de folkeoplysende forbund. 
Kommunen kan ikke længere få rabat på lån af lokaler. Indtægtsniveauet er det samme, med færre 
kommercielaktivitet, da vi har skruet op for priserne 

• Politiskbesluttet indholdsprofil for Teaterbygningen samt fokusområder for 2022-2023: 

o Madkultur – sparet på ledelse, vi har et fælleskøkken. Afskediget en medarbejder og ansat 
en ny køkkenkoordinator på tværs af institutioner. Det handler om madspild, hvor mange 
får vi ind ad døren, omstiller til vegetarisk drift efter sommerferien. Vi bruger pengene på 
lokale råvarer.  Økologi, vegetarisk, lokalt 

o KL – Godt med skift fra forplejning til madkultur.  

o RS – fantastisk god beslutning. Man ændrer ikke noget, medmindre man tager 
debatskabende beslutninger. Tak for det 

o TK – man kommer nok i stormvejr, men vi skal jo vise vejen for hvor verden går hen. Det er 
svært at omstille sig.  

o JBL – støtter fuldt ud og vigtigt at være en modig kulturinstitution 

o Børnekultur – vi skal være kommunens børnekulturhus. Vi har fået pusleplads på toiletterne 
og høj stol. Det er biblioteket som er den bærende institution for børnekultur. 

o RS ‘Levende musik i skolen”. Hvordan gør man det i Køge. LMS 

o Seniorkultur er de primære brugere 65+ glade og begejstrede i fuld vigør. Der arbejdes med 
at komme ud af ensomhed gennem aktivitetsbaserede fællesskaber. 

o Musikkultur  - Styrke vækstlaget på det klassiske område gennem eks vis matinékoncerter 
med MGK Sjælland. Vi får nyt gulv i musikcafeen og det bliver skiftet i december. Optaget af 
at fastholde kvalitet uden at hæve budget.   

o Foreningskultur SMO – understøttelse af vigtige generationsskifter blandt engagerede 
borgere. 

 
 
 
 
Pkt. 6 
Mødekalender 
På mødet besluttes 2 mødedatoer for efteråret 2022 
Fredag 13.30 til 15.00 – datoerne kommer med referatet slut august og start november 
 
Pkt. 7 



Evt. KL lederakademi, 3-6 gange for ledere i foreningsledere 
JBL vi skal bruge de ting der er i gang.  
 
TK kæmpe samarbejde med ældresagen om ensomhed. Fællesspisning kl. 13.00 – varm mad til middag.  
ES – godt initiativ,  


