
Beretning for året 2016  

i Rudersdal Kulturparaply 
 

Beretningen leveres skriftligt på generalforsamlingen 8. marts 2017. Her læses den ikke op,  

men formanden giver et kortere resumé med udgangspunkt i den skriftlige beretning. 

 

 

Vi vil tage et kig på året ud fra 4 synsvinkler. 

1. Fælles arrangementer 

Nærum Kulturdag 
Denne dag har nu været afholdt med succes – og godt vejr – i to år. Næste gang er 

fredag den 9. juni. Dagen er primært arrangeret af kommunale parter – Nærum 

Bibliotek, Ung i Rudersdal, Rudersdal Museer og kulturforvaltningen. Kulturparaplyen 

har dog også en repræsentant med. Samarbejdet er særdeles godt.  

På kulturdagen deltager en række foreninger, kreativt aktive og institutioner – ikke 

mindst plejehjemmet Hegnsgården. Lokale butikker er også på vej ind i samarbejdet. 

Følg med på Facebook og Twitter. 

Vedbæk Havnedag 
Vedbæk Havnedag arrangeres af en forening af lokale ildsjæle, som også er meget åbne 

for ideer fra andre dele af kommunen. Her spiller Kulturparaplyen også med – primært 

ved at koordinere optræden og underholdning. Så brug os også her, hvis du/I har lyst til 

at bidrage med noget på denne velbesøgte dag. 

I flere år har det været enten Ida Holbek eller Eva Sverdrup-Jensen, der har været 

involveret i havnedagen. I 2017 har vi brug for en ny, der har lyst til at involvere sig i 

denne spændende dag. Har du forslag? 

Næste havnedag er søndag den 13. august 2017. 

Sommerklange ved Næsseslottet / Opera 
Koncerten i parken ved Næsseslottet gennemføres hvert andet år. Senest med vellykket 

koncert den 12. juni 2016 med lokale optrædende og operasanger Gert Henning-Jensen 

akkompagneret af Erik Karlberg som hovednavn.  

Dette arrangeres af en ihærdig gruppe med Ida Holbek i spidsen. Her deltager bl.a. også 

Kaj Elkrog (tidl. formand for Kulturparaplyen), Tage Iversen, Janne Kühl, Rudersdal 

Musikskole, lokale kirker og kulturforvaltningen. 

Næste ”normale” koncert vil være i 2018. Vi pønser på at lave et særligt 

operaarrangement samme sted i år. Alle aftaler er dog ikke faldet på plads endnu. 

Birkerød Kulturnat 
I Kulturparaplyens regi er årets største begivenhed Birkerød Kulturnat. Her spiller 

rigtigt mange foreninger og andre kulturelt aktive en kæmpe rolle. En begivenhed hvor 

der er god lejlighed til at møde nyt publikum – og måske endda nye medlemmer. 



Samtidigt er det den dag i Rudersdals kulturkalender, hvor der samarbejdes mest på 

kryds og tværs. Mange af kommunens aktive foreninger er repræsenteret, og hundredvis 

af personer er involverede i at gøre dagen til en levende oplevelse. Det er en stor 

glæde, at det gode samarbejde bl.a. også omfatter butikkerne/handelsstandsforeningen 

og kommunen på flere måder (Mantzius, bibliotek, Teglporten, forvaltning, teknik etc.). 

De sidste par års kulturnat i Birkerød har været stigende populære, og i år var ingen 

undtagelse. 2016 havde kulturnatten mange deltagende, mange besøgende og godt vejr. 

Det var ikke så ringe endda. I 2017 er det fredag den 8. september. Kom og vær med! – 

Følg med på Facebook, Twitter og kulturparaplyen.dk. 

Pusher for vores medlemsforeninger 
Vi havde en stand på Rudersdal Folkemøde i august. Her slog vi på tromme for vores 

medlemmer, som havde givet os foldere, programmer eller andet materiale med. Det 

blev godt modtaget af de besøgende og af de deltagende medlemmer, så det er noget, vi 

gerne vil gentage, når lejlighed byder sig. 

2. Medlemmerne 
I 2016 har vores arbejde for medlemsforeningerne primært været de fælles 

arrangementer og promovering via hjemmeside, sociale medier og folkemødedagen.  

Vi vil gerne have mere fokus på vores medlemmer i 2017. Hvad skal vi gøre – sammen? 

Vi har planer om medlemsmøde, inkl. netværk mellem medlemmer. Workshops om 

forenings-relevante emner som f.eks. sociale medier overvejes. Desuden vil vi informere 

mere via medlems-nyhedsbrev.  

Der har også været tanker om yderligere arrangementer. Det vil dog nok kræve flere 

involverede end blot bestyrelsen. 

Generalforsamlingen er et godt fora at komme med ønsker og ideer, men vi er åbne for 

forslag året rundt. 

3. Samarbejdspartnere 

Kommunen 
Samarbejdet er vigtigt og kører rigtigt godt. Det omfatter flere store og små områder, 

end det er overkommeligt at nævne her. Nogle områder fremgår dog af de øvrige 

punkter. 

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at vi skal repræsentere vores medlemmer, 

hvis der skulle være forskellige synspunkter eller interesser. Vi opfordrer jer 

medlemmer til at kontakte os, hvis der skulle være udfordringer, som vi bedst løser 

sammen. 

Rudersdal Kulturpris er en glimrende mulighed for påskønnelse af kulturelt aktive. 

Prisen uddeles af kommunen. Forslag sendes til Rudersdal Kulturparaply, som indstiller 

til Kultur- og Fritidsudvalget. Vi deltager også i valget af Årets Kunstner og modtageren 

af Frivilligprisen. 

Vi har en repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Det giver gode informationer og 

kontakter, selvom en del af sagerne ligger lidt udenfor kulturparaplyens område. 

Samarbejdet med de kommunale ”virksomheder” er også vigtigt – ikke mindst i 

forbindelse med de fælles arrangementer. Det drejer sig især om Mantzius, Mariehøj og 



Rudersdal Bibliotekerne. Vi deltager i brugermøderne for museerne, Mariehøj og 

Mantzius. 

Butikker / erhvervsliv 
Nogle gange kan det være lettere for os kulturelt aktive at få et samarbejde med 

erhvervslivet, hvis vi går sammen. Det er kulturnatten et eksempel på. Her er 

butikkerne – efter lidt tøven – gået ind i arrangementet med stor entusiasme. Ved 

Nærum Kulturdag ser samme udvikling ud til at være på vej. I Vedbæk er det ingen 

nyhed; virksomheder spiller aktivt med til Vedbæk Havnedag. 

Vi drømmer selvfølgelig om at inddrage nye brancher og samarbejdsområder. 

Andre 
Vi er medlem af Kulturelle Samråd i Danmark og deltager i deres årlige 

kulturkonference. Det giver inspiration fra andre kommuner og et netværk udenfor 

kommunen. 

4. Om Kulturparaplyen  
”Motoren” i Kulturparaplyen er primært det frivillige arbejde udført af bestyrelsen og 

tilknyttede arrangementsgrupper. Charmen for os er, at vi er ret forskellige – mht. 

forenings-baggrund, alder, geografi, personligheder, færdigheder etc. Og så er det 

spændende og givende at få lov til at engagere sig på kryds og tværs i sit lokale kulturliv. 

– Den bedste måde at møde spændende mennesker! 

Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at være med fremover. Vi mangler 

nemlig (mindst) en ny kandidat til bestyrelsen, da Eva desværre træder ud. 

I 2017 vil vi blive flere medlemmer. Samtidigt foreslår vi generalforsamlingen at 

reducere kontingentet for alle foreninger til 300 kr uanset størrelse. Det er fortsat 100 

kr for enkeltmedlemmer. 

Selv med øget medlemsrettet aktivitet vil vækst i medlemmer kræve en 

kommunikations-indsats fra vores side – og forhåbentlig med opbakning fra vores 

nuværende medlemmer. Følg (og gerne like/del) os på Facebook og Twitter – og nævn 

os for din ”nabo-forening”. 

Tak til alle medlemmer og deltagere i de fælles arrangementer. Vi ses! 

 

 

Medlemmer af bestyrelsen 2016-17 
Lulu Englund 

Andreas Graham 

Janne Kühl 

Eva Sverdrup-Jensen, sekretær 

Jack Otto Kristensen, formand 

Christoffer Buster Reinhardt, næstformand 

Kirsten Broager, kasserer 

 

 

 

Suppleanter: 

Ida Holbek 

Ruth Flor 

  


