Referat af generalforsamling i Rudersdal Kulturparaply
d. 7. marts 2018 i ”Galleriet”, Mantziusgården.

1. Valg af mødeleder. Georg Møller, indstillet af bestyrelsen, blev valgt som
mødeleder. Georg Møller erklærede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Registering af stemmeberettigede. I alt 11 medlemmer var mødt op, heraf 10
stemmeberettigede. I alt var der 13 personer til stede. Det beskedne fremmøde
kunne skyldes et heftigt snefald.
Følgende foreninger var repræsenteret: Ny musik i Birkerød, Rudersdal Teater,
Amatørscenen Søllerødderne, Birkerød Fritidsskole, Birkerød Lokalhistoriske Forening,
Foreningen Norden.
Fra bestyrelsen deltog: Jack O. Kristensen (formand), Janne Kühl, Kirsten Broager
(kasserer og sekretær), Lulu Englund, Christoffer Buster Reinhardt (næstformand),
Hanne Mikkelsen og Ruth Flor.
3. Formandens beretning. (vedhæftet). Formanden gennemgik og uddybede via
power points (vedhæftet) de fire synsvinkler:
1. Fællesarrangementer: Sommerklange ved Næsseslottet, Birkerød Kulturnat,
Nærum Kulturdag, Vedbæk Havnedag. Talerør for vores medlemsforeninger.
2. Medlemmerne. 3. Samarbejdspartnere: Kommunen. Butikker/erhvervsliv. Andre. 4.
Om Kulturparaplyen.
Kommentarer til beretningen:
Hvordan får man flere unge til foreningslivet? - et evigt spørgsmål. Diskussionen
endte i, at de unge nok skal melde sig, når de bliver ældre!
Der findes mulighed for at søge debatmidler i Kommunen oplyste Lena Becker.
Foreninger kunne gå sammen om at ansøge til et arrangement.
Formanden beklagede stærkt Ida Holbeks død, og takkede Janne Kühl, der har
indvilget i at træde i Idas sted og gennemføre årets Næsseslotkoncert.
Beretningen blev godkendt.
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4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Regnskabet
blev fremlagt og gennemgået. Regnskabet er opdelt i tre delresultater, for
Kulturparaplyen som sådan, Næsseslottet og Kulturnatten. Næsseslottet får tilskud fra
Kommunen hvert år, men afvikles kun hvertandet år.
Kommentarer til regnskabet:
Kullturparaplyen generelt. Vi satte kontingentet ned for foreninger for at få flere
medlemmer, men resultatet blev desværre skuffende. Vi har 27 foreninger og 17
enkeltpersoner. Oplagte foreninger som Limenas og Teatermejeriet ønsker fortsat ikke
at være medlem.
Næsseslotkoncerten. Vi har fået 20.000 fra Teatervennerne, og håber på 60.000 kr. i
sponsorpenge.
Kulturnatten. Vi kan nu annoncere til reducerede priser i samarbejde med
Handelsstandsforeningen.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
6. Drøftelse af hovedlinier for foreningens virksomhed herunder forslag til
budget og fastsættelse af kontingent.
Ideer efterlyses til medlemsarrangementer, men så ryger udgifterne i vejret!
Kommentarer til Budget 2018:
Vi har ansøgninger ude for 150.000 kr til Næsseslotkoncerten.
Kontingentet er uændret 300 kr. for foreninger og 100 kr. for enkeltpersoner.
Bemærk at kolonnen ”Budget 2. 2017” er budget efter at opera arrangementet ”Opera
i det fri” blev aflyst af Den Kgl. Opera.
Forslag til Budget godkendt.
7. Valg til bestyrelsen
Ikke på valg (valgt for 2 år i 2017): Jack Otto Kristensen, Christoffer Buster
Reinhardt, Kirsten Broager.
På valg:
Lulu Englund og Janne Kühl – har begge valgt at stoppe i bestyrelsen.
Andreas Graham – genopstiller
Rikke Andersen – foreslået af bestyrelsen (ikke til stede)
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Lars Engsig Rasmussen – foreslået af bestyrelsen
Jeanett Debb – foreslået af bestyrelsen (ikke til stede)
Hanne Mikkelsen (der som suppleant erstattede Ida Holbek i bestyrelsen) –
genopstiller som suppleant
Ruth Flor – genopstiller som suppleant
Svend Ammitzbøll – genopstiller som revisor
Tage Iversen – genopstiller som revisorsuppleant
Alle ny- og genopstillede blev valgt.
8. Evt.
Næsseslotgruppen vil reklamere for koncerten til alle vore medlemsforeningers
formænd. Sender også info til Oplev Rudersdal og ”Kulturlivet i Nordsjælland”,
tillægget til Frederiksborg Amtsavis.
Formanden takkede Lulu og Janne for mange års godt bestyrelsesarbejde med en
smuk buket blomster til hver.
Dirigenten Georg Møller takkede for god ro og orden, og formanden takkede
dirigenten for god mødeledelse.
Efter generalforsamlingen hyggede vi os med underholdning af alt-vokalisten Kirsten
Hasberg akkompagneret af Jørgen Rassing på digitalklaver. Ruth Flor stod for
traktementet.

Ref. KB 10. marts 2018
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