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Referat af generalforsamling i 

Rudersdal Kulturparaply  

14. marts 2019 i Biblioteket, lille sal, Birkerød. 

 

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 repræsentanter. I alt var der 19 

personer til stede, de 18 var stemmeberettigede.  

Følgende foreninger var repræsenteret: Ny musik i Birkerød, Amatørscenen 

Søllerødderne, Birkerød Lokalhistoriske Forening, Foreningen Norden, 

Soroptimist International Birkerød, Birkerød Torvedage, Holte Kammerkor, 

Kulnatur, Birkeris Folkemusik samt flere enkeltmedlemmer. 

Fra bestyrelsen deltog: Jack Otto Kristensen (formand), Jeanett Depp 

(næstformand) Kirsten Broager (kasserer og sekretær), Christoffer Buster 

Reinhardt, Lars Engsig Rasmussen, Hanne Mikkelsen og Ruth Flor 

(suppleant). 

3. Formandens beretning. (vedhæftet). Formanden gennemgik og 

uddybede de fire synsvinkler:  

1. Fællesarrangementer: Sommerklange ved Næsseslottet, Birkerød 

Kulturnat, Nærum Kulturdag, Vedbæk Havnedag, Del dit talent på ny åben 

frivilligscene, Talerør for vores medlemsforeninger. 

2. Medlemmerne. 3. Samarbejdspartnere: Kommunen. Butikker/erhvervsliv. 

Andre. 4. Om Kulturparaplyen. 

Kommentarer til beretningen: 

Formanden takkede den lille gruppe der gennemførte Næsseslotkoncerten: 

Janne Kühl, Kaj Elkrog, Tage Iversen, Rudersdal Musikskole, børnekor og 

organister. Denne Næsseslotkoncert blev den sidste, for der planlægges 

ingen koncert i 2020. Formanden takkede Kirsten Broager (der ikke 

genopstiller) for arbejdet i bestyrelsen. Beretningen blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

Regnskabet (vedlagt) blev fremlagt og gennemgået. Regnskabet er opdelt i 

tre delresultater, for Kulturparaplyen som sådan, Næsseslottet og 
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Kulturnatten. Næsseslottet har fået tilskud fra Kommunen hvert år, men er 

blevet afviklet hvert andet år.  

Kommentarer til regnskabet: 

Kulturparaplyen generelt. Vi har 29 foreninger, hertil 17 enkeltmedlemmer. 

Vi har en egenkapital på 86.996 kr. 

Næsseslotkoncerten. Vi havde håbet på flere sponsorpenge, men opnåede 

kun 47.000 kr. Derved opstod et mindre underskud. Kommunen har ydet en 

underskudsgaranti på 10.000 kr.  

Kulturnatten.  Vi fik 25.000 kr. i tilskud fra Kommunen.  

(En snak om de 50.000 kr. som Kommunen havde sat af som tilskud til egne 

udefinerede projekter. Heraf fik Mantzius for Børn 10.000 kr.) 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag.  Der var ingen indkomne forslag. 

6. Drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed herunder 

forslag til budget og fastsættelse af kontingent.  

En snak om Kulturparaplyen som ”foreningernes fagforening”.  

Det ville være dejligt, hvis vi kunne lave arbejdsgrupper og på denne måde 

inspirere hinanden. 

En snak om de mange kulturelle arrangementer på Biblioteket, Sognegården 

mv, og om det skæve i at nogle afkræves betaling mens andre er gratis.   

Kontingentet er uændret 300 kr. for foreninger og 100 kr. for 

enkeltpersoner. 

Budgettet blev godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg: Jack Otto Kristensen, Christoffer Buster Reinhardt, Kirsten Broager.  

De to førstnævnte genopstiller. Kirsten Broager genopstiller ikke, men 

fortsætter som koordinator i Kulturnatten. 

Johnny Kofoed-Jensen stillede op til bestyrelse og har tilbudt at være 

kasserer. 
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Ikke på valg:  

Andreas Graham  

Lars Engsig Rasmussen   

Jeanett Debb 

Hanne Mikkelsen ønsker at gå ud af bestyrelsen, når det er 

hensigtsmæssigt. 

Ruth Flor – genopstiller som suppleant 

Alan Thagaard – stillede op som suppleant 

Svend Ammitzbøll – genopstiller som revisor 

Tage Iversen – genopstiller som revisorsuppleant 

Alle opstillede blev valgt. 

8. Evt.  

Dirigenten Georg Møller takkede for god ro og orden, og formanden takkede 

dirigenten for god mødeledelse. 

Forsamlingen takkede Jack for hans store arbejde som formand. 

Efter generalforsamlingen hyggede vi os med underholdning Borsalino 

Lounge: Jesper Gilbert og Flemming Honig. Ruth Flor stod for traktementet. 

 

Ref. KB 16. marts 2019 

  

  

 


