RUDERSDAL KULTURPARAPLY
ÅRSBERETNING
Generalforsamling den 27. marts 2014, k. 19.30
Om foreningen
Rudersdal Kulturparaply (herefter KP) har som opgave at synliggøre det kulturelle liv i kommunen
og styrke medlemmernes indflydelse på den kulturelle udvikling; endvidere at være bindeled
mellem foreninger, institutioner, initiativtagere og andre kulturelt engagerede samt at bistå med
rådgivning og koordinering i forbindelse med tværgående arrangementer i Rudersdal.
KP er medlem af Landsforeningen ”Kulturelle Samråd i Danmark”.
KP`s medlemstal er pt. 27 foreninger og 14 enkeltmedlemmer, hvoraf 8 betaler link til egen
hjemmeside.
Bestyrelsen
KP holdt generalforsamling den 10. april 2013 og valgte nedennævnte bestyrelse, der på sit første
møde, den 24. april 2013, konstituerede sig således:
Kaj Elkrog (Rudersdal Teatervenner)
formand
Pernille Mikines (Teatermjeriet)
næstformand
Eva Sverdrup-Jensen (Billedskolen)
sekretær
Tage M. Iversen (Birkerød Kammermusikforening) kasserer
Ida Holbek (Det Danske Harmonika Akademi)
Niels Skaarup Larsen (Birkerød Netværksforening)
Jack Otte Kristensen (Ny musik i Birkerød)
Peter Munch (Foreningen Norden)
1. suppleant
Ruth Flor (enkeltmedlem)
2. suppleant
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har holdt 11 møder i beretningsperioden. Dens medlemmer har deltaget i
arbejdsgrupper, udvalg m.m.. Det har drejet sig om udpegning af kandidater til Kulturprisen, Årets
Kunstner, Talentprisen. Endvidere om Havnedagen i Vedbæk, tilrettelæggelse af
Næsseslotkoncerten 2014, ”Goldens Days” arrangementerne samt møder med Frivilligcentret.
Bestyrelsen har også været repræsenteret ved møder i Kulturelle Samråd i Danmark.
Samarbejdet med Rudersdal kommune, Kultur
Bestyrelsen har ved møder med Kultur og med de forskellige kulturkonsulenter haft et
tilfredsstillende samarbejde med kommunen
Økonomien
Udover indtægten fra medlemmernes kontingentbetaling modtog KP i 2013 et driftstilskud på
20.000 kr., heraf er halvdelsen anvendt til driften af KP`s hjemmeside www.kulturparaplyen.dk
Endvidere har KP modtaget støtte til følgende aktiviteter:
- ”Sommerklange på Næsset” i 2014: 20.000 kr.
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- Birkerød Kulturnat 2013: 25.000 kr.

Opgaverne i årets løb
1. Bestyrelsen besluttede på sit første møde at tage fat på medlemshvervningen og en revision af
hjemmesiden.
Medlemshvervningen har omfattet udsendelse af en henvendelse til samtlige kulturelle foreninger
i kommunen, som måtte antages at have interesse for medlemskab af KP. Det drejede sig om ca.
60 foreninger. Endvidere rettede vi henvendelse til kommunens 7 menighedsråd. Denne aktivitet
blev fulgt op af et medlemsmøde under overskriften ”Lad og forny og styrke fællesskabet” torsdag
den 19. september i Søllerød Sognegård. I mødet deltog ca. 20 repræsenterende 12 forskellige
foreninger. Resultatet blev bl.a., at 4 foreninger har meldt sig ind.
Vedrørende hjemmesiden, som har fungeret siden foreningens oprettelse i 2007, ønskede
bestyrelsen en revision bl.a. gående ud på at tilpasse hjemmesiden til kommunens
kulturinformation og at gøre den lettere og hurtigere at opdatere den. Endvidere at skabe
forbindelse til de sociale medier. Opgaven har været i udbud hos tre udvalgte firmaer. To af disse
valgte at være med og en er nu udvalgt til at administrere KP`s hjemmeside fra 1. april 2014.
2. Tilrettelæggelsen af Vedbæk Havnedag den 25. august 2013 har også været på årets dagsorden.
Ida Holbek, som repræsenterer KP i Foreningen Vedbæk Havnedag, har taget sig af betydelige
opgave, der gennem de seneste 5 år har udviklet sig til en stor Rudersdal begivenhed med
besøgende ikke alene fra Rudersdal kommune, men også fra en række andre kommuner.
Havnedagen støttes økonomisk af Rudersdal kommune og en række sponsorer.
3. ”Sommerklange på Næsset”, et koncertarrangement på Næsseslottet i Holte, der gennemføres
hvert andet år i samarbejde med Rudersdal Musikskole. Arrangementet håndteres af en
arbejdsgruppe, hvor KP er repræsenteret ved Kaj Elkrog, Ida Holbek og Tag M. Iversen.
Arrangementet, der næste gang skal finde sted den 15. juni 2014, er støtte af Rudersdal kommune
og private sponsorer.
4. KP har i samarbejde med en række foreninger og institutioner stået for tilrettelæggelsen af
Birkerød Kulturnat, der fandt sted lørdag den 2. november 2013. Kulturnatten fulgte de
sædvanlige rammer og var overvejende velbesøgt. Der var aktiviteter fra Birkerød til Bistrup og
Høsterkøb, og der var deltagelse af foreninger fra hele Rudersdal kommune. Som større nye
aktiviteter indgik for første gang et åbent hus i Vor Frue Kloster i Høsterkøb, hvortil der var god
tilslutning. Sammen med aktionsgruppen ”Vi elsker Birkerød” var en række aktiviteter henlagt til
de tidligere Brugslokaler, der var åbnet i dagens anledning. Der var meget god tilslutning til de
mange aktiviteter i disse lokaler: musik og dans, torveboder, politisk valgmøde, racerbaner for de
yngste, m.m. Som en konsekvens heraf var der ingen aktiviteter i Mantziussalen.
5. Vedrørende frivillighedspolitikken har kommunalbestyrelsen vedtaget retningslinier for denne
del af kommunens virksomhed. Den er nærmere beskrevet i Rudersdal kommunes pjece
”Frivilligshedspolitikken – en temapolitik om frivillighed”.
Det fremgår heraf, at denne politik skal forankres med afsæt i følgende værdier:
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- Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune
- Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes
- Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse
- Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune.
Frivillighedspolitikken betyder, at foreninger, fonde, selvejende institutioner og frivillige netværk,
der er hjemmehørende i kommunen, kan søge tilskud til enkeltaktiviteter. Det er altså ikke
længere en forudsætning, at det er en forening, der er ansøgere.
Folkeoplysningsudvalget afholdt i oktober et dialogmøde om den nye frivilligshedspolitik. KP
deltog i mødet, og havde her mulighed for at begrundet et af foreningen fremsat forslag om et
årligt netværksmøde for kulturelle aktører.
Frivilligcentre afholdt den 27. september 2013 (Frivillighedsdagen) en konference om frivillighed.
Her var KP repræsenteret i en paneldebat om frivillighed mellem repræsentanter fra
kommunalbestyrelsen og paraplyorganisationerne.
KP samarbejdet i forskellige sammenhænge med Frivilligcenter & Selvhjælp i Rudersdal.
Fremtiden for KP
På generalforsamlingen vil bestyrelsen til drøftelse fremlægge visioner og ideer til KP fremtidige
virke.
På gensyn den 27. marts 2014, kl. 1930 og med venlig hilsen
Kaj Elkrog
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