
Referat – Bestyrelsesmøde 28. september 2020 
Til stede: Rikke, Tommy, Jacob, Emilie B., Thorkil, Emilie N. 
Dirigent: Thorkil 
Referent: Emilie N. 

 
Gennemgang af økonomisk situation: 

Foreningen har modtaget hhv. 75.000 kr. fra Becketfonden og 225.000 kr. fra Københavns 
Kommune til brug i 2020. 

Kommunen bakker generelt op omkring huset, tænder på ideen om mange foreninger (”blomsten”) 
og er glade for husets nuværende momentum. 

På bestyrelsesmødet foreslår Thorkil flg.: 

At de 300.000 kr. i støtte fra Københavns Kommune og Beckett-Fonden dedikeres til betaling af 
husleje (august - december) samt løn til LiteraturHaus’ leder, Thorkil Jacobsen, på 15.000 
månedligt (august – december). 
Hele bestyrelsen stemmer for forslaget.  
Thorkil præsenterer årsregnskab for sin virksomhed til januar. 

Pt. omsætter vi for 20.000 kr. per måned, hovedsageligt kulturelle begivenheder. Omsætningen 
bliver lidt mindre resten af året, men der er dog planlagt en del arrangementer. 

Ordskælv er kommet med i ”blomsten” og vil nu bidrage med husleje til LiteraturHaus. 

 

Diskussion: Hvad gør vi fremadrettet ifht at få økonomien til at hænge sammen fra 2021? 

Vi har ikke fået penge til driftsstøtte for 2021. Kommunen lægger op til en samtale om muligt 
samarbejde med LiteraturHaus om støtte. Denne samtale skal finde sted i løbet af efteråret. 

For fremtiden skal vi sørge for at dokumentere husets liv og aktiviteter, som vil gøre det lettere at 
overbevise fonde om støtte. 
 

Opfølgning på indsatsen for at skaffe frivillige. 

Emilie N. har stået for rekruttering af frivillige. 

Sidste mandag holdt vi introduktionsmøde for 12 nye frivillige, som LiteraturHaus kommer til at 
dele med Poesiens Hus. Derudover er der 7 øvrige frivillige, der sættes i gang om et par uger.  

Der er lagt barvagtplan for oktober, og derudover igangsat 7 frivillig-arbejdsgrupper, der ugentligt 
vil arbejde med forskellige temaer så som fundraising, blog- og podcastudvikling og poesifestival. 
Det betyder også, at huset kommer til at holde åbent om eftermiddagen mandag, tirsdag og onsdag. 
Skema over arbejdsgrupper og åbningstider sendes ud til bestyrelsen. 



Tommy vil gerne komme og give inspiration og feedback omkring podcastudvikling. Aftaler 
nærmere med Emilie N. 

Emilie B. vil gerne komme og give inspiration og feedback omkring fundraising. Aftaler nærmere 
med Thorkil. 
 

Diskussion om bestyrelsens sammensætning og muligheder for at ændre denne i lyset af 
udmeldingen fra Skønlitterære Forfattere. 

Skønlitterære Forfattere og Dramatikkens Hus vil hver især gerne have en repræsentant med i 
LiteraturHaus’ bestyrelse. Det er en god ide for at gøre dem til en større del af holdet, forbedre 
kommunikationen på tværs af husets foreninger og sikre yderligere hjælp til den økonomiske 
situation. 

Hvis det er i tråd med vedtægterne ang. punkt om mulighed for udvidelse af bestyrelse udenfor 
generalforsamling, kan de to repræsentanter være med. 

Emilie B. melder ud, at hun vil træde ud af bestyrelsen til årsskiftet. 
Til den tid bliver der dermed en ledig plads i bestyrelsen fra enten Skønlitterære Forfattere eller 
Dramatikkens Hus. 
Evt. helt ny sammensætning af bestyrelsen i løbet af efteråret. 

 
Opfølgning på forsøg om at kontakte private sponsorer. 

Tommy har arbejdet videre med idéen om ”Den Bærende Væg” og lavet et hæfte om, hvordan 
sponsorer og donorer kan være med til at løfte LiteraturHaus. 

De private donationer skal sammentænkes mere med konceptet om medlemskab, hvor man evt. kan 
støtte med forskellige beløb (sammentænkning af mæcenat og medlemskab). 
Virksomheder kan blive sponsorer og få deres logo indrammet og ophængt på ”Den Bærende Væg. 
Hvis en sponsor udvikler særligt stor tilknytning til LiteraturHaus, kan man evt. udvikle 
arrangementer sammen, f.eks. en årlig litterær prisuddeling. 

Medlemskab: 400 kr. for både LiteraturHaus og Poesiens Hus 
Sponsorat: 3 forskellige størrelser pakker (3 beløb = 3 størrelser rammer). Dette overvejes og tages 
op igen på næste bestyrelsesmøde. 

Next steps:  

Thorkil ringer til Morten Hesseldahl fra Gyldendal og hører, om Gyldendal kunne være interesseret 
i at blive sponsor. 

Rikke indkøber rammer. 

Vi hænger rammer op og henvender os til nogle firmaer og tester konceptet. Rikke, Thorkil og 
Tommy mødes og sætter væggen i stand. 

Emilie spørger de frivillige, om der er nogen, der vil være med til at lave et flot visuelt udtryk på 
væggen. 



Til næste bestyrelsesmøde kommer vi hver med 10 forslag til potentielle virksomheder. 
 

Opfølgning på forsøg om at kontakte Tuborgfondet. 

Vi går ikke videre med Tuborgfondet lige nu. 

 
Evt. 

Vi skal i gang med at sælge medlemskaber igen i løbet af efteråret. Det taler vi mere om på næste 
bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde er 2. november kl. 19. 


