
 

 

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 18.06. 2020 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Siri Hoff, Morten Agnor 

(ansattrepresentant) Jon Selås (som vara), Dorte Stormoen (som vara).   

Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen, Steinar Simonsen og Kristin Nygaard-

Dommett. 

Fravær: Helene Hellerud, Anita Svingen 

 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 15/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra møtene 24.02.2020 og 06.04.2020 godkjent.  

  

Sak 16/20 Driftsrapport  

Filmwebs statistikker (april og mai) opererer med Aust Agder fylke. DL melder inn til 

Filmweb. Styret gav positiv tilbakemelding om kreative løsninger under nedstengning av 

kinoen med bla. Drive-in kino på Odden og Big Forum. Vedtak: driftsrapport tatt til 

orientering.  

 

Sak 17/20 Regnskapsrapport pr. mai  

Regnskapsrapportmal ble vist. To ansatte på kulturhuset har utviklet denne, og den er snart 

klar til bruk. Noen siste tilpasninger gjenstår. Budsjettoppsettet er noe redigert og forenklet, 

og økonomisk rapportering vil følge postene i budsjettet. For øvrig ble ubearbeidet utklipp fra 

regnskapssystemet presentert, som viser bl.a Coronaunderskuddet. Coronaunderskuddet er 

vanskelig å beregne eksakt foreløpig, men det går i retning av eller bortimot et 

millionunderskudd! 

Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering.  

 

Sak 18/20 Orientering Pan 
Anbud til Pan er kommet inn. Alt her er taushetsbelagt informasjon. Anbudene skal evalueres 

denne uken. Vedtak: Tatt til orientering. Dersom behov innkalles til ekstraordinært styremøte 

via Teams på kort tid. Vedtak: tatt til orientering.  

 

Sak 19/20 Kulturprogram planer & ideer 
Planer for kulturprogram ble gjennomgått. Følgende innspill kom: Sjekke ut å få en ordning 

med taxi båt Jan Arild Vassbotten for retur fra Jordbær & jazz konsertene (for de på Marivold 

etc). Forhandle med Jan Eggum med Coronatilpasset honorar. Til PANoramaåpningen bør 

kanskje kulturministeren inviteres. Utfordre banken vår til millionstøtte.  

Vedtak: tatt til orientering.  

  



 

 

 

 

 

Sak 20/20 Bør Fjæreheia (som kulturhuset) tas tilbake til Grimstad?   

Styreleder innledet med orientering om hvordan driften av Fjæreheia har vært. Kilden setter 

opp svært lite program der, og det er på agendaen at dert bør gjøres noe for å få anlegget til å 

blomstre med aktivitet. Det kom innspill at det bør lages parkeringsplass på oppsiden av 

anlegget. Det bør satses på kontinuitet og ikke ad hoc arrangementer. Det bør være en del 

kommersielle arrangementer i tillegg til eventuelle smalere. Styret mener det er interessant å 

kunne koble Fjæreheia opp mot Grimstad kulturhus med programmering, servering og 

billettering. Bygninger burde driftes /vedlikeholdes av kommunen. Det burde engasjeres en 

prosjektleder og eventuelt en komite som jobber med dette. 

Vedtak: Styret mener det er svært viktig å jobbe videre med tanker rundt drift av Fjæreheia.

  

 

 

 

                                                 Frist for tilbakemelding referat: onsdag 22. juli   

 

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

Torleif Næss Ugland         Stein Gjulem 

 

 

 

styreleder                       nestleder 
 


