
 

 

Referat fra ekstraordinært styremøte via Teams                                

Grimstad Kulturhus KF 06.04.2020 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Siri Hoff, Helene Hellerud, 

Anita Svingen 

Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen, Kristin Nygaard-Dommett. 

Fravær: Morten Agnor 

 

Sak 12/20 Iverksette planene for «Nye Grimstad kulturhus» del 2 og 3 

Styret har tidligere laget en skisse for en total fornyelse av Grimstad kulturhus for fremtiden. 

Prosjektet har fått navnet «Nye Grimstad kulturhus», og består av 4 delprosjekter.  

 

• Del 1 Pan (er igangsatt). 

• Del 2 Foaje/kiosk/kontor/toalett/galleri (delvis skissert tegninger) 

• Del 3 Hovedscenen (Catilina) 

• Del 4 Produksjonshus med produksjonslokaler 

Del 1 (Pan) er igangsatt med utlysning, og forventes gjennomført i 2020. For del 2 (Foaje 

mm) er det gjennomført et forprosjekt hvor det er laget flere utkast av tegninger. 

Styret drøftet situasjonen vi står i med Coronavirus, ikke minst i perioden etter, hvor det kan 

oppstå behov for å iverksette prosjekter for å begrense arbeidsledighet. 

Vedtak: I lys av den sitasjonen vi er i med Coronakrisen og dertil høy arbeidsledighet, ber  

styret for Grimstad kulturhus KF Grimstad kommune om å vurdere mulighetene for å forsere 

arbeidet med fornyelse av kulturhuset. Dersom det kommer statlige midler til kommunen for å 

få i gang aktivitet, er det ønskelig at nettopp kulturhuset da kunne prioriteres. Dette da 

aktiviteten på huset p.t. er lav og eventuelle byggeaktiviteter derfor ikke vil påvirke husets 

inntekter negativt. 

 

Styret ønsker å forsere arbeidet med delprosjekt 2 og 3.  

I forbindelse med sak 13/20 (se under) hvor en nylig vernerunde avdekker en del avvik, så vil 

tiltakene under delprosjekt 2 og 3 også kunne lukke noen av de mer tyngre avvikene knyttet 

f.eks til støy og dårlig/manglende ventilasjon. 

 

 



 

  

 

 

Sak 13/20 Orientering om vernerunde mars 2020. 

Styret ble orientert om nylig vernerunde (mars 2020). En rekke avvik fremkom.  

Vedtak: Tatt til orientering. Daglig leder legger en handlingsplan for å rette opp avvik så langt 

mulig. Flere avvik vil først kunne rettes ved ombygging utbedring slik foreslått i prosjektet 

«Nye Grimstad kulturhus». 

 

  

 

                                                 Frist for tilbakemelding referat: tirsdag 14. april  

 

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

Torleif Næss Ugland         Stein Gjulem 

 

 

 

styreleder                       nestleder 
 


