
Referat af  
Generalforsamling i Kulturparaplyen  
Torsdag 27. marts 2014  

 

1.  Valg af mødeleder. 

Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt. 

2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter. 

 Ruth Flor registrerede de stemmeberettigede repræsentanter. 

3. Formandens beretning. 

Kaj Elkrog indledte beretningen med at mindes afdøde Peter Munch og hans indsats 
for Kulturparaplyen. Forsamlingen afholdt et minuts stilhed. 

Nedenstående er Kajs kommentarer til beretningen (Årsberetning) som foreligger i 
tryk. 

Kulturparaplyen har nu 32 medlemmer plus 14 enkeltmedlemmer hvoraf 8 
enkeltmedlemmer har link til egen hjemmeside.  

Ved seneste medlemsmøde mødte kun 20 personer op, to meldte sig ind. 
Kulturparaplyen efterlyser ideer til at gøre møderne mere attraktive. 

Rudersdal Kommunes nye hjemmeside ”Oplev Rudersdal” skulle have været 
præsenteret af Louise Klint Nielsen fra Kultur, men hun kunne ikke komme tilstede 
uden for normal arbejdstid. 

Kulturparaplyens egen hjemmeside skal fremover varetages af Calvadius v. Jack Otto 
Kristensen.  

Vedbæk Havnedag rækker ud over Vedbæk og ud over kommunegrænsen en god 
event. 

Der er nye retningslinier for frivillighedspolitikken i kommunen. Nu kan der f.eks. 
gives tilskud også til enkeltpersoner. Der er gået politik i frivilligheden, hvilket vi 
finder betænkeligt. Vi vil gerne arbejde tæt sammen med Frivilllighedscentret.   

Jack Otto Kristensen orienterede om den nye hjemmeside: 

Fremover vil vi få en enklere hjemmeside. Det vil også blive lettere med en 
administrator tættere på – én som også deltager i bestyrelsesmøderne. 



Der vil blive inddragelse af sociale medier. 

Vi har mange forskellige grupper af brugere – medlemmer, borgere og kommunen. 
hjemmesiden bliver en måde at kunne se hvilke aktive grupper der er i kommunen og 
hvilke aktiviteter. Det skal dog ikke være en total aktivitetskalender – ikke en 
konkurrent til ”Oplev Rudersdal”. 

 Der vil blive mulighed for dialog gennem brugen af sociale medier. 

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i året der gik. Der var ingen 
kommentarer til formandens beretning. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. 

 Tage M. Iversen fremlagde regnsskabet med nedenstående kommentarer. 

Vi har haft dalende indtægter de sidste år. Der er dog et lille overskud på ca. 10.000 
kr.  

Vi har ikke brugt alle pengene fra vores tilskud til Kulturnatten, men mangler at 
betale Koda-afgifter. Det skyldes at vi ikke har fået regningen endnu. 

Kunst på Kryds og Tværs skal der arbejdes videre med i nær fremtid (Tage og Eva). 

Vi har en buffer til uforudsete udgifter – kan opstå i forbindelse med Næsseslottet, 
Vedbæk Havnedag eller Kulturnatten….. 

Finn Pap fra Frimærkeklubben: Hvad er fotobogen om Næsseslottet? 

Tage: PR Materiale som beskriver hele forløbet af koncerten. Der vil ikke blive lavet en  
ny fotobog i 2014. 

Regnskabet blev godkendt. 

5.  Indkomne forslag. 

 Ingen indkomne forslag. 

6. Drøftelse af hovedlinier …. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. 

Kaj lagde ud med orientering:  

Hvervekampagne nødvendig for at udvide medlemsskaren. Vi havde et godt møde 
med teaterforeningerne, man blev enige om at oprette en netbase for fremtidig 
kommunikation. 

Kontaktgruppe nedsættes vedr. Kulturnatten, som er flyttet til 26/9. Mantziusgården 
har 20 års jubilæum 8. november – det vil de gerne være alene om at fejre uden 



indblanding af Kulturnat.  Vi skal arbejde tæt med Handelstandsforeningen omkring 
kulturnatten. 

Frivillighedscentret er en stor spiller med 2 fuldtidsansatte. Vigtigt med et stærkt 
samarbejde. 

Samarbejdet med Vedbæk Havnedag fortsættes med Eva som tovholder fra KP. 

Koncerterne på Næsseslottet skal gerne fortsætte, nyt koncept kan måske udvikles. 

Det er nu muligt at søge penge ad hoc hos kommuen til individuelle projekter. 

 Arne Egelund, Ny Musik: Ikke mange unge tilstede her! Der er brug for at få unge 
engagert i kulturlivet. Man kunne gå videre med arrangementer som det på Birkerød 
Gymnasium, hvor mange unge var tilstede. 

Kaj: Enig – pegede på Søllerødderne som delvist unge. Efterlyste mere attraktive 
medlemsmøder. 

Nancy Teigl, Operakompagniet: Inviter en gæst, et spændende navn med et oplæg til 
debat! 

 Kaj: En god mulighed. 

Finn Pap: Forstår ikke at man ikke har spurgt medlemmerne, før man flyttede datoen 
på Kulturnatten fra November til September. 

Kaj: Bestyrelsen har diskuteret dette siden november. Orientering blev sendt ud med 
invitationen til dette møde til diskussion, men rigtig nok vedtaget inden mødet… 

Ruth Flor: Diskuteret allerede under sidste generalforsamling under evt. 

Finn Pap: Ikke imod flytningen af datoen, men imod at medlemmerne ikke blev 
spurgt. 

Tage: Taget til efterretning. 

Anita Mikkelsen, Historisk/topografisk Selskab: Frivillighedscentret er et positivt 
tiltag, men der er også en risiko for at Kommunen måske tager initiativerne fra 
foreningerne. 

Kaj: Enig i betænkelighederne. Et eksempel er teaterforeningen, som mu kun sørger 
for billetter, et andet at man ikke kan lægge møder eller arrangementer efter 
arbejdstid af hensyn til de ansatte på Frivillighedscentret. 

Thormod, Lokalhistorisk forening: Imod at flytte Kulturnatten, blev holdt et år i 
september, der kom ingen! 

Kaj: Vi gør et forsøg i år. 

Lana Becker: Fint at flytte Kulturnatten – vi får butikkerne med.  



Frivillighedscentret hjælper med initiativer men arbejder ikke selv . Gennem 
partnerskaber kan der bevilliges penge til nye initiativer. Også penge til honorarer 
men ikke til løn.  

Lad foreningerne være værter for nogle af Kulturparaplyens møder. 

Kaj: Positiv overfor at lade foreningerne være vært ved nogle af møderne. Der er 
planlagt en frivillighedsbørs samme dag som Kulturnatten. Vi vil gerne samarbejde 
med frivillighedscentret, men tidspuntet er uflexibelt. 

 

 Budget: 

Kaj: 

Stigende medlemstal allerede i gang. Vi har 15.000 kr til rådighed. Hvis vi får 
problemer med et arrangement, har vi mulighed for selv at spæde til.  

Budgettet for Kulturnatten er meget snævert, der er ikke penge til store annoncer. 

Næsseslottet har et hul i budgettet på 35.000 kr, der skal dækkes af sponsorer. 

Kunst på Kryds og Tværs er et forsøg på at få overblik over hvad der findes af tilbud 
og aktiviteter for børn og voksne af billedskoler og værksteder, og hvordan det 
fungerer. Det skal formidles, så det bliver lettere at få overblik over tilbudene. 

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet. På  

Foreninger under 100 medlemmer 325 kr. 

Foreninger med over 100 medlemmer    450 kr. 

Enkeltmedlemmer     80 kr. 

Enkeltmedlemmer m. link   200 kr. 

 

Maiken Bell, Harmonikakompagniet: Er der sat penge af til Næsseslottet og Vedbæk 
Havnedag? 

Tage: Budget for Næsseslottet er 115.000, Vedbæk Havnedag er ikke på budgettet. 
Kommunen yder tilsud til havnedagen og vi dækker visse udgifter i forbindelse med 
havnedagen såsom kørsel og printudgifter. 

Nancy Teigl, Operakompagniet:  hvordan er budgettet for hjemmesiden? 

Jack: I år er der en større engagnsudgift til opstart af den nye side.Ellers drift ca 7000 
kr. og hosting 4000 kr om året, i alt 11.000 kr om året. 

 



Budget vedtaget og kontingent-fastholdelse vedtaget. 

 

7. Valg. 

 Følgende kandidater foreslås til bestyrelsen: 

 Eva Sverdrup-Jensen (Genvalg) 

 Niels Skaarup (Genvalg) 

 Christoffer Reinhardt (Nyvalg) 

 Følgende kandidater foreslås som suppleanter: 

 Ruth Flor (Genvalg) 

 Ida Holbek (Nyvalg som suppleant) 

 Følgende foreslås som revisor og revisorsuppleant: 

 Revisor: Marius Hansen (Genvalg) 

 Revsisorsuppleant: Maiken Bell (Nyvalg) 

 Alle valgt som foreslået! 

8.  Evt. 

 Intet under evt. 

 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. 

 

 

Referent : 

 

Eva Sverdrup-Jensen 


