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Kvartershusets og Sydhavnens historie. V/ John Dinesen Formand 
Kvartershuset frem til 2004/2005

• AKB  Københavns rolle

• Hvorfor blev huset åbnet for alle Københavnere.

• Dilemma, retfærdighed / samt fastfrysning af kontingentet fra 2003

• Administrations grundlaget blev til. 

• Kvartershuset finansieres efter renoveringen 2003?

• Drømmen der brast  



Kvartershuset nu! 
Hvordan opfylder vi formålsparagraffen?

Hvilken principper/ værdier arbejdes der efter? 
Altid egenbetaling, ingen eksklusion

Hvem er aktør i huset?

Hvem samarbejder Kvartershuset med?



Kvartershuset nu – fortsat!

Hvad definerer vores opgaver.

Hvem er bruger af huset.

Hvilke aktiviteter tilbydes. Er der tilbud til alle?

Hvilket projekter arbejder huset med 2018/2019



Børneaktiviteter projekt udløb udgangen af 2019

Servicelovens paragraf 79 udløber udgangen 2019 er 
ansøgt for 20/21 - seniorbevilling

Serviceloven paragraf 18  2. ansøgninger, 
omhandler udsatte
Senior i en særlig situation, som er ramt af støj fra Metro 
byggeriet ( omhandler karre 8, 6 og 17) Bevilget slut okt 18 
udløber 2019



Bevillingerne binder opgaverne samt budget. Der skal 
ansøges hvis der ændres.

Frivillige er omdrejningspunkt for, 
at kunne levere den mængde af aktiviteter.

Alle er velkommen til at komme 
med ideer til nye områder.

Alle er velkommen i huset
ingen er blevet afvist. 



Nye opgaver fordrer nye frivillige.  Hvis ingen 
bevilling ingen medarbejder.

Sponsorer og fundraising. Har finansieret It cafeen, 
motionsrummets fornyelse af maskiner, 
Helsebiksen. 

Driften af Kvartershuset kan sammenlignes 
med at drive selvstændig virksomhed, der er kun 
de midler som kan hentes udefra, samt fra udlejning.



Kommunikationsstrategien for huset.

Midler i strategien: 

Facebook, Kvarterhus bladet, 
Hjemmeside samt infoskærm. 

Hvad kan vi gøre mere i forhold til 
afdelingsbestyrelserne? 



Vi kan tilbyde: 

Nyhedsbrev til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne 
hver anden måned.

Vi kan lave spørge time hver anden måned 
hvor nyhedsbrevet ikke udkommer.

Hvad kan afdelingsbestyrelserne gøre: 
Sende mail adresser på bestyrelsesmedlemmerne. 



Kvartershuset i Fremtiden

Strategi hvordan sikrer vi husets fremtid

Hvor vil vi være i 2025

Fællesledelse med Karens Minde 
kulturhus forening. Kunne være en
Mulighed.
Udfasning af kontingent betaling som et kollektiv fra 
afdelingerne.



Kvartershuset ønsker alle en 
glædelig jul samt et godt 
nytår


