Referat bestyrelsesmøde 26. januar 2021
Til stede:Karen Siercke, Rikke Oberlin Flarup, Cecilie Lolk Hjort, Tommy Heisz, Thorkil
Jacobsen
Ordstyrer:Tommy Heisz
Referent: Thorkil Jacobsen
2. Velkomst:Cecilie Lolk Hjort. Dejligt at have Danske Skønlitterære Forfattere som en aktiv
del af LiteraturHaus
3. Status på lokalesituationen:
Thorkil og Tommy udtrykker optimisme og tilfredshed med ny aftale med udlejer, som
indebærer at søges om forbedringer af huset og at udlejer konkret stiller garanti om bedre
ventilation per 1/7.
Det vurderes, at det er den bedste mulige løsning. Der er et stort potentiale i at udnytte
husets muligheder bedre. Bestyrelsen står samlet bag aftalen som beskrevet af Thorkil.
4. Strategi: præsentation af Thorkil
Fra litterær hule til levende kulturhus
Tid til at høste frugterne!
2020 var året fyldt med aflysninger - men også året hvor vi såede en masse frø, og
nu er vi klar til at nyde frugterne.
Struktur, nye partnere, driftsstøtte
4 fokusområder i 2021
1. Nye partnerskaber:
Har vist sig som den bedste måde at skabe indhold med stor troværdighed og
personligt engagement samt liv og synergi i huset.
2. Styr på økonomien
Vi får brug for mere støtte. Fortrøstningsfuld
Base af frivillige, oplæring: Engagement, medejerskab og økonomisk
rentabilitet
3. Konkrete forbedringer af huset
- For at sikre, at huset også fremadrettet skal være interessant og givende at
arbejde i er der brug for bedre forhold: Køkken, ventilation, handicapadgang,
æstetik
- Nye muligheder, også økonomisk
- Ansøgninger i foråret 2021
4. At fortælle LiteraturHaus

-

Hvad er vores historie?
Hvordan formidler vi den, visuelt (ny identitet?), sprogligt? SoMe, Blogs?
Podcast?
Hvad er vores rolle? Indgår vi i debatter, faciliterer vi? Hvad er IKKE vores
rolle?

5. Kapellet. Status
Processen går først for alvor i gang nu. Ansøgning i marts. Karen og Thorkil fortsætter
samtalerne.
6. Ny lejer
Det handler om Tommy. Han vil gerne leje sig ind i kontoret. Enighed om at det giver god
mening at tilbyde ham plads til halv pris.
Næste møde: 31. marts kl 13.00 (Uformelt møde 22. februar)

