
                                                                                                                           
Styremøte Grimstad Kulturhus KF 27.08. 2015 
Til stede: Morten Agnor, Kristian Folkman, Magnus Johansen, Rolf Erik Nilsen, Steinar 
Simonsen (møtt som vara) Dorte Stormoen, Rolf Meyer Tallaksen, Silje Viki via Skype,  
Fra oppvekst og kultur, Grimstad kommune: Anita Aabel  
Fravær: Anita Grandemo, Helene Hellerud, Stein Gjulem 

Sak 30/15 Godkjenning av innkalling,            
Innkalling og referat fra forrige møte godkjent.   

Sak 31/ 15 Orienteringssaker 
DL orienterte om  

 Markedarbeidet: programhefte for høsten 2015 foreligger, og er finansiert av 
sponsormidler 

 Nytt fra kiosk: emballasjebeger som er ferdig tegnet, er til trykking. Noe sponsormidler 

her, stort opplag, tar kostnadene til emballasje nå for flere år 

  Filmåret så langt og filmhøsten  ser veldig lovende ut 

 Leieavtale (sak 26/15).  Leieavtalen skal gjennomgås og revideres og tilpasses vår nye 

drift. Kommer som sak senere. 

 Svar på søknad om skjenkebevilling: innvilget for hele huset og Hestetorget! 

 Brannvern og brannøvelser er gjennomført. Brannvernarbeidet har kommet et godt 

stykke videre. 

 Teknisk utstyr tilhørende Kirkeheia er flyttet fra G-lyds lager til kulturhuset 

Sak 32/15 Økonomisk rapport                                         
DL gjennomgikk økonomisk rapport fro virksomheten hvor kinobesøk og 
kioskomsetning ligger godt foran budsjett. Totalt ca kr 250.000 foran budsjett. 

Sak 33/15 Regnskap for kulturhuset         
Regnskapet for kulturhuset har vært satt ut til Agder Økonomi de siste månedene. På 
bakgrunn av henvendelse fra kommunens økonomiavdeling, ble det krevd at det skulle 
tas tilbake til kommunen. Styret vedtok følgende: 
Regnskap tilbakeføres Akst fra og med september, Agder Økonomi fases ut.  

Sak 34/15 Budsjettforberedelser                
Budsjettutkast ble gjennomgått. Kinobillettinntektene økes på bakgrunn av gode 
prognoser, slik at veksten blir synlig. Inntektene på kulturarrangementer økes noe på 
bakgrunn av antatt større aktivitet. Kortfilmfestivalen legges inn. Investeringer legges 
inn. DL fortsetter budsjettarbeidet og lager nytt utkast til neste møte. 

Sak 35/15 Endre møtedato i oktober 
Pga frist til budsjettinnlevering ble de vedtatt å flytte styremøtet i oktober til torsdag 8. 
 
Sak 36/15 Eventuelt 

 Filmklubb er så vidt etablert, men må finne en arbeidsform. Ivolverte tar tak. 

 Det bør opprettes et kulturforum.    Ref Rolf Meyer Tallaksen 

   

Kristian Folkman, leder    Silje Viki, styremedlem 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


