Referat af årsmøde i Hvidovre Kulturråd
Torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00 i
Kometen (tidligere Medborgersal) , Hvidovrevej 280

Hvidovre Kulturråd
Center for Kultur og Fritid
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
Sagsbehandler:
June Bjaarnø
Tlf. direkte: 36 39 32 78
jby@hvidovre.dk
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Referat
1) Valg af dirigent
Erik Brouer blev valgt til dirigent.
2) Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden godkendt.
Dirigent bekræfter, at der er indkaldt til årsmøde i tide via email til
216 stemmeberettigede foreninger samt via annoncer i avisen.
Dirigent gør endvidere opmærksom på at hele mødet bliver optaget.
3) Valg af stemmetællere
Kirsten Larsen, Lisa Kjær, Ann-Pia Cramer-Larsen og Anne Kølle
blev valgt som stemmetællere.
4) Forretningsudvalgets beretning
Formand Keld Blom Nielsen bød velkommen.
Beretning:

Kulturrådets beretning 2017-2018
Hvidovre Kulturråd, der består af 10 frivillige ildsjæle, 7 medlemmer
og 3 suppleanter. Alle er stillet lige i rådet og deltager i de mange
arrangementer og alle kan komme med input. Det er yderst
sjældent at vi har afstemninger.
Rådet er upolitisk, vores arbejdsgiver er Kultur- og Fritidsudvalget,
og det er KFU, der godkender vores forretningsorden og vore
regnskaber.
Rådet har hvert år i januar en planlægningsweekend, hvor
kommende arrangementer bliver planlagt for 11/2 år ad gangen. I år
blev det anderledes, idet vi i jubilæumsåret brugte vores budget og
lidt til. Det bevirkede, at vi måtte reducere i programmet for det
kommende år.
Forrige års program indeholdte 15 arrangementer. Vi har i alt
afholdt 13 arrangementer i 2017-2018. Da det har været
jubilæumsår, har der været nok at se til. Det kommende år bliver
spændende - jeg kommer tilbage til de kommende arrangementer
senere.
Vi har igen i år lavet et nyt program, som har fået et nyt design.
Designet er ikke skiftet for at prøve nyt, men for at spare lidt på
udgivelses-omkostninger.
Vi aflyste også vores sædvanlige planlægningsweekend i januar og
vores normale deltagelse i Kulturelle Samråd, for at få så mange
arrangementer til borgerne som muligt.
Vi har igen i år haft stor aktivitet på vores FB side - dels med
annoncering, men også med gode input til arrangementer samt stor
ros til rådet for de gennemførte arrangementer. Det er dejligt, når
Rådet får disse tilbagemeldinger. Det kan vi bruge som pejlemærke
for vores kommende arrangementer - stor tak for det.
Vi vil gerne sige tak til de mange samarbejdspartnere, vi har haft i
året, der er gået - det være sig interne, trykkeri, Medborgersal, hal
personale. Ligeledes til de eksterne samarbejdspartnere vi har haft.
Til slut
En stor tak til alle i Kulturrådet for indsatsen i 2017-2018. Der er
gjort en kæmpe indsats for, at få de mange arrangementer igangsat
og afviklet, og der er brugt massevis af frivillige timer - lad os give
dem en hånd.
Med det vil jeg kort gennemgå de mange arrangementer.
20.09.17: Årsmøde med Maria Pedersen
Maria fortalte levende om hendes liv og virke for de svageste i
samfundet. Et spændende og levende foredrag.
26.10.17: Amerika Under Trump - Foredrag
Et høj aktuelt foredrag med Annegrethe Rasmussen, som havde
deltaget i valgkampagnen og i indsættelse. Aftenen bød på, at vi
kunne blive klogere på, hvad der foregår på den anden side af

dammen, og blive klogere på det politiske spil. Et høj aktuelt
foredrag og meget spændende.
28.10.17: Hvidovre Kulturråds deltagelse i Kultur og
fritidsmessen.
Hvidovre Kulturråd deltager ved dette arrangement som sponsor for
et hovednavn og som praktiske erfarne eventmagere.
1.11.2017: Det blev noget med at sejle - Foredrag
Vi havde tidligere haft farmand Mikkel Beha til at holde foredrag.
Mange forespurgte på Emil Beha. Vi tog derfor dette foredrag. En
spændende fortælling set fra kaptajnens side. Spændende at høre
hvordan livet var ombord - i alt 3 år på verdenshavene. De har nu
udskiftet båden med et eventyr skib - så mon ikke vi på et tidspunkt
skal have et foredrag fra de arktiske egne, nu ikke sol og varme,
men barske egne.
9.11.2017: Den nye kolde krig i Europa
Vores lokale forfatter Keld Broksø fortalte om den nye kolde krig.
Igen et højt aktuelt emne, som fortsat er meget i fokus, cyberkrig,
giftgas krig osv.
Spændende foredrag hvor vi blev gjort lidt klogere på verdensorden.
Vi har efter foredraget set, hvad der sker med giftgas angreb og
cyberangreb.
22.2.2018: Mellem orkaner og klimaforandringer
Da vi i Hvidovre har haft de klimatiske udfordringer tæt på livet,
besluttede vi, at vi måtte have et foredrag, hvor vi kunne blive lidt
klogere på de vejr fænomener, vi bliver ramt af. Hvem er bedre til
det end Jesper Theilgaard.
1.4.2018: Ægtrilning på Bjerget
Et arrangement som vi ikke behøver at fortælle så meget om.
Succesen blev gentaget endnu engang og vil nok fortsætte i det
uendelige - det kan vi og børnene i Hvidovre ikke undvære.
7.4.2018: Sprogø en guidet tur.
Igen en helt udsolgt tur. En spændende tur. Mange havde ikke fået
billetter. Man havde købt via billetlugen, og billetterne blev solgt på
få minutter. En ny tur i 2018 blev sat til salg, og denne er også solgt.
14.4.2018: Best of Bowie.
Endnu engang en koncert med Best of Bowie tribute show - ja
faktisk en stor koncert oplevelse. En god stemning og en fantastisk
koncert.
27.5.2018: Opera på Amfi
Igen en tradition som nok vil fortsætte ud i fremtiden. En hyggelig
eftermiddag på Amfien på Byvej 90. Gode sangere og sangerinder,
en hyggelig eftermiddag i flot vejr og god stemning.
9.6.2018: Hvidovre set fra søsiden
Endnu et succes arrangement hvor borgerne har mulighed for at se
deres by fra søsiden. Vi har udvidet med en morgentur fra Nyhavn,
med kaffe og rundstykker. 3 ture i Kalveboderne og en retur
Champagne sejllads fra Hvidovre til Nyhavn. Arrangementet i år var

uden guide, men med tema af at vi alle i Hvidovre skal mere i dialog
med hinanden - også med dem vi ikke kender.
15.8.2018: Dans på Torvet.
Hvidovre jazz og motion stillede endnu engang op på Hvidovre
Torv. En stor tak til Mette Hamm og hendes mange elever for endnu
en god aften på Torvet.
12.9.2018: Fra flagermus til vampyrblæksprutter.
Et arrangement som Hvidovre Kulturråd stod bag i forbindelse med
Vestegnens Kulturuge, hvor temaet var Mellem Lys og Skygge.
Anders Kofoed tog udfordringen op og tog lys og skygger op under
havoverfladen - godt krydret med sine egne oplevelser. Et
spændende foredrag.
Med det vil jeg gerne sige tak til alle, der har deltaget i
Kulturrådets arrangementer. Dejligt at vi trods alt kan hamle
om med TV udsendelserne i fjernsynet og de mange serier. En
glæde at der nu bliver skåret lidt ned på TV. Måske der i
fremtiden kommer endnu flere til vore arrangementer. Vi
benytter os af genudsendelser. Har vi haft en stor
efterspørgsel, har vi gentaget succesen. Nogen arrangementer
bliver til traditioner - dem har vi nok 3 af - nogle bliver gentaget,
pga, af stor efterspørgsel og andre er engangs.
Med det vil jeg gerne sige tak til Rådets medlemmer endnu
engang for et stort arrangement med at finde emner til arr. Tak
til de borgere, der har skrevet til os om arr. Eller ris og ros - alt
er velkomment - kun den vej kan vi blive bedre.
Tak for ordet.
5) Indkomne forslag – 6) Fremtidige arrangementer
Erik Brouer ønsker at bytte om på pkt. 5 og 6, hvilket godkendes.
Fremtidige arrangementer:
Keld Blom Nielsen fortæller om det nye Årsprogram 2018/19
(tilgængeligt på alle borde):
 Sprogø-tur den 6. oktober 2018
 Sammensurium den 9. februar 2019
 Ægtrilning den 21. april 2019
 Hvidovre Kor-dag den 4. maj 2019
 The Nordic Tenors den 18. maj 2019
Erik Brouer tilføjer, at Skuespillerinde Amalie Dollerup er inviteret til
Kometen fredag den 19. oktober 2018 kl. 19-21.
Spørgsmål fra salen:
Kommer der ny tur til Sprogø i 2019?
Keld Blom Nielsen ønsker at vide hvor mange i salen evt. ønsker at
deltage – det vil 9 gerne. Det tages til efterretning.
Ønske om økologisk torv – gerne på Hvidovre Torv.

Foredrag med Lars Brygman, som har været på Grønland med 10
veteraner.
Sjællands symfoniorkester – evt. et arrangement for Hvidovre
Musikråd.
Hvorfor kom medborgeralen til at hedde Kometen? Keld Blom
Nielsen fortæller om hele proceduren og afstemningen.
6) Fremtidige arrangementer – Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7a) Valg til Forretningsudvalget – 2 vælges for 3 år
Der er 22 stemmeberettigede foreninger tilstede.
Keld Blom Nielsen fortæller om, hvad det går ud på at være i
Hvidovre Kulturråd -hvor tit man mødes – planlægning af året –
frivilligheden m.m.
Spørgsmål fra salen om det er en bestemt ugedag man mødes?
Keld Blom Nielsen oplyser at på planlægningsdagen aftales
fremtidige møder og at det ikke er bestemte ugedage, dog ikke
fredag, lørdag og søndag.
Spørgsmål fra salen om hvad der skal til for at blive
stemmeberettigede?
Erik Brouer fortæller om hvilke ting der skal opfyldes for at blive en
godkendt folkeoplysende forening.
På valg:
Benthe Viola Holm – genopstiller
Jette Jørgensen – genopstiller
Ingen fra salen ønsker at stille op, hvilket betyder at
Benthe Viola Holm – valgt
Jette Jørgensen – valgt.
7b) Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget
Bjarne Pyndt – stiller ikke op.
Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen – stille ikke op
Tove Holdt – genopstiller
Fra salen ønsker Rikke Moser Kristiansen og Pia Cederval Andersen
At stille op.
Erik Brouer foreslog, at de 3 suppleanter vælges uden afstemning
med Tove Holdt som 1. suppleant. Dette blev godkendt, og
suppleanter er herefter:
Tove Holdt, 1. suppleant.
Rikke Moser Kristiansen, 2. suppleant.
Pia Cederval Andersen, 3. suppleant.
Der lyder en stor tak til Bjarne Pyndt og Eva-Pernille Naserian Stæhr
Poulsen for deres indsats i Kulturrådet.

8)

Eventuelt
Tidligere medlem fra Kulturrådet rejser sig i salen og oplyser, at da
han var med var de 13 medlemmer + suppleanter med kun 1 dame.
Arrangementerne var gratis.
Erik Brouer fortæller om, hvordan det er nu. Der ønskes betaling for
at deltage i arrangementerne, så der er midler til at lave flere
arrangementer. Der er stor tilfredshed med tilskuddet fra Hvidovre
Kommune.
Der er forslag fra salen om at afholde et arrangement med
Borgernes hobby-ideer. Dette er noteret.

Erik Brouer lukker årsmødet.

Referent: June Bjaarnø

