Rudersdal Kulturparaly
Referat af den ordinære generalforsamling 15. april 2015 kl. 19:30
Lille Sal, Administrationscenteret, Birkerød

Til stede:
Fra bestyrelsen:

Kaj Elkrog (formand), Pernille Mikines (næstformand), Tage M. Iversen
(kasserer), Eva Sverdrup-Jensen (sekretær), Jack Otto Kristensen, Christoffer
Reinhardt

Afbud fra:

Niels Skaarup Larsen

Suppleanter:

Ruth Flor, Ida Holbek

Medlemmer:

Repræsentanter for 8 foreninger

Gæst:

Jørn P. Madsen (formand, Rudersdal Idrætsråd)

Kaj Elkrog åbnede mødet og bød deltagerne velkommen samt bad Majken Bell fra Det Danske
Harmonika Akademi synge for til den indledende fællessangen Det er forår.Alting klippes ned.
(Benny Andersen/Poul Dissing).
Herefter afvikledes generalforsamlingen efter den på forhånd udsendte dagsorden (udformet i
overensstemmelse med vedtægterne):
1. Valg af dirigent og referent
Jørn P. Madsen blev valgt som dirigent og Ida Holbek som referent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
2. Registrering af stemmeerettigede repræsentanter
Registrering blev foretaget.
3. Formandens mundtlige beretning
Den skriftlige beretning kan downloades fra Kulturparaplyens hjemmeside
www.kulturparaplyen.dk.
Kaj Elkrog gennemgik og uddybede årsberetningens hovedpunkter. Vedrørende
Næsseslotkoncerten for 2014 bemærkede han, at det anslåede antal gæster var 500 og ikke som
anført i den skriftlige beretning 300. Endelig takkede han bestyrelsens medlemmer og
suppleanter for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.
Formandens beretning godkendtes.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet udleveredes ved generalforsamlingen.
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Tage M. Iversen gennemgik regnskab 2014 og konstaterede, at foreningens økonomi måtte
betegnes som sund.
Efter besvarelse af spørgsmål vedrørende enkeltposter godkendte forsamlingen regnskabet.
5. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder
fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Kaj Elkrog havde følgende visioner for Kulturparaplyens kommende indsats:
 Flere medlemmer ved aktiv opsøgning af foreninger m.fl., som p.t. ikke er medlemmer
 Profilering af Kulturparaplyen ved aktiv deltagelse i offentlige arrangementer som f.eks.
Frivilligbørsen og Rudersdalmødet
 Gøre Birkerød Kulturnat til et arrangement for hele kommunen i lighed med Vedbæk
Havnedag
 Fortsat engagement i Vedbæk Havnedag og Næsseslotkoncerten
 Være en aktiv medspiller i udviklingen af Mariehøj til det ønskede kulturhus, dvs et hus,
der skal danne ramme for præsentation af resultater af det frivillige arbejde
 Arbejde for, at Mantziusgården atter kan blive en del af Birkerød Kulturnat
 Behovet for tematiske eller andre fællesmøder for foreningerne drøftes på baggrund af
årets erfaringer med evalueringen af Birkerød Kulturnat 2014 og mødet om Mariehøj
 Foreningen skal fortsat tilbyde bistand til gennemførelse af kulturelle ad hoc projekter
 Armslængdeprincippet skal forfægtes i forhold til kommunen
 Samarbejdet med pressen skal dyrkes og intensiveres
Forsamlingen stillede forslag om, at Kulturparaplyen overvejede at engagere sig i Nærum
Kulturdag, der efter det oplyste skulle finde sted fredag den 12. juni 2015. Flere deltagende
foreninger havde fået henvendelse herom fra Kultur. Kaj Elkrog noterede sig denne oplysning
til videre behandling.
Tage M. Iversen oplyste, at Budget 2015 fremgår af det udleverede regnskab. Godkendtes.
Bestyrelsens indstilling om kontingentsatser for 2015 godkendtes (Foreninger op til 100
medlemmer kr. 325, foreninger over 100 medlemmer kr. 450, enkeltmedlemmer kr. 100.).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen:
På valg var Kaj Elkrog (villig til genvalg for 1 år), Tage M. Iversen (villig til genvalg for 1
år), Pernille Mikines (villig til genvalg) og Jack Otto Kristensen (villig til genvalg).
Endvidere havde Niels Skaarup Larsen tilkendegivet at ville stille sin resterende 1-årige
bestyrelsesperiode til rådighed..
Kaj Elkrog, Tage M. Iversen, Pernille Mikines og Jack Otto Kristensen genvalgtes.
Endvidere nyvalgtes enkeltmedlem Kirsten Broager.
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Eva Sverdrup-Jensen og Christoffer Reinhardt fortsætter i bestyrelsen (var ikke på valg)
Suppleanter
Ruth Flor genvalgtes som 1. suppleant, Ida Holbek som 2. suppleant. Endvidere nyvalgtes
som 3. suppleant Lullu Englund (Amatørscenen Søllerødderne).
Revisor og revisorsuppleant
Som revisor nyvalgtes Svend Amnitzbøll, som revisorsuppleant genvalgtes Majken Bell.
8. Eventuelt
Følgende emner berørtes:





Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden
Kaj Elkrog takkede dirigenten for god mødeledelse
Kaj Elkrog takkede – og gav vingaver til - fratrædende revisor Marius Hansen og
generalforsamlingens dirigent Jørn P. Madsen for deres indsats og engagement
Jack Otto Kristensen tilkendegav intention om at indkalde til opstartmøde vedr.
Birkerød Kulturnat primo maj 2015.

9. Næste møde
Der aftaltes konstituerende bestyrelsesmøde til mandag den 4. maj 2015, k. 17.00
22. april 2015

Godkendt

Ida Holbek
Referent

Jørn P. Madsen
Dirigent

