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Referat
1) Valg af dirigent
Erik Brouer blev valgt til dirigent.
2) Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden godkendt.
Dirigent bekræfter, at der er indkaldt til årsmøde i tide via e-mail den 23.
august og annoncer i avisen i ugerne 33 og 35.
3) Valg af stemmetællere
Benthe Viola Holm, Erling Stryhn og Helle Rusch blev valgt som stemmetællere.
4) Forretningsudvalgets beretning
Formand Keld Blom Nielsen bød velkommen med en præsentation af
Forretningsudvalget.
Beretning:
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Hvidovre Kulturråd består af 10 frivillige ildsjæle, 7 medlemmer og 3
suppleanter. Alle er stillet lige i rådet og deltager i de mange arrangementer, og alle kan komme med input. Det er yderst sjældent, at vi har
afstemninger.
Rådet er upolitisk, vores arbejdsgiver er Kultur- og fritidsudvalget, og det
er KFU, der godkender vores forretningsorden og vore regnskaber.
Vi har igen i år fået en ny Kulturformidler, i daglige tale for os en sekretær. Der har været omorganisering af opgaver i Centret for Kultur og Fritid, og Helle har fået andre opgaver. Derfor er det nu June, som skal
være det daglige bindeled mellem os og kommunen og er den person,
som holder styr på kontrakter, årsmøde, reservering af lokaler, kontakt til
kunstnere, indkaldelse til møde mv. - en vigtig person for os frivillige.
Jeg vil bede June om at rejse sig, så I kan se, hvem hun er. June kan altid kontaktes, hvis I har et spørgsmål til rådet eller en god ide til et arrangement.
Dernæst vil jeg gerne takke Helle for hendes indsats i det år, der er gået.
Rådet har hvert år i januar en planlægningsweekend, hvor kommende
arrangementer bliver planlagt for 11/2 år ad gangen.
Sidste års program indeholdte 15 arrangementer. Da det har været jubilæumsår, har der været nok at se til. Det kommende år bliver spændende - jeg kommer tilbage til de kommende arrangementer senere.
Det nye program ligger på bordene.
Vi har igen i år haft stor aktivitet på vores FB side - dels med annoncering, men også med gode input til arrangementer, samt stor ros til rådet
for de gennemførte arrangementer. Det er dejligt, når Rådet får disse tilbagemeldinger. Det kan vi bruge som pejlemærke for vores kommende
arrangementer - stor tak for det.
Vi vil gerne sige tak til de mange samarbejdspartnere, vi har haft i året,
der er gået - det være sig interne, trykkeri, Medborgersal og hal personale. Ligeledes til de eksterne samarbejdspartnere vi har haft - Børnecancerfonden vore lokale firmaer har støttet med hjælp - uden dem ingen koncert.
Til slut
En stor tak til alle i Kulturrådet for indsatsen i 2016-2017. Der er gjort en
kæmpe indsats for, at få de mange arrangementer igangsat og afviklet
og der er brugt massevis af frivillige timer.
Med det vi jeg kort gennemgå de mange arrangementer
01.04.2017 – Turen går til Sprogø.
En fuld bus og 40 på venteliste var hvad vi fik ud af at arrangere en tur til
Sprogø. En tur i fuld solskin og en spændende tur med indblik i hvad
Sprogø har været anvendt som, fortalt af historiker og skolelærer som
netop har skrevet en bog om øen.
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20.05.17: Hvidovre Kulturråds 50 års jubilæum
Det startede med Åh Abe med MEK PEK på plænen. Teater Vestvolden
viste teater fra Teaterbussen i pausen mellem første og andet sæt. Desværre viste foråret sig fra sin skarpe kant, det blæste og var koldt, men
en fin formiddag.
Om aftenen var der reception hvor de mere end 50 år blev gennemgået.
Der var taler af borgmesteren som fortalte om vigtigheden i et Kulturråd,
der var ligeledes taler ved Axel Helmersen som var med til at starte rådet for 50 år siden - en rørende tale som næsten ingen ende ville tage dejligt med sådanne nogle ildsjæle som også dengang brændte for at
lave arrangementer for borgerne.
Aftenen sluttede med en Lis Sørensen koncert for fuld udblæsning.
Tak til de mange der gjorde det muligt med så flot et arrangement, tak til
spejderne, både de blå og de grønne for deltagelse i gennemførelsen.
10.06.17: Suset fra Kalveboderne
Endnu et arrangement i Kalveboderne - total udsolgt - i alt 4 ture med en
proppet båd. Poul Sverrild vores lokale historiker fortalte om Kalvebodernes historie. Turen gik gennem Kalveboderne og ind til Sydhavnen ved
Sjællandsbroen og ud gennem renden til Avedøreværket. Sidste tur gik
fra Hvidovre til Nyhavn, hvor deltagerne havde muligheden for at fortsætte på egen hånd.
11.06.17: Opera på Amfi med Amin Jensen.
Endnu en gang et godt opera-vejr viste sig - knap så varmt, men fint
vejr. En oplagt Amin Jensen viste os vej gennem operaens verden, ledsaget af Kiki Brandt og Jesper Buhl. Igen i år havde Amin fundet en
ægte stjerne på violin: Villads som i det daglige øver og træner og læser
i Berlin.
400 borgere havde fundet vej til arrangementet.
16.8.2017: Dans på Torvet
Takket være succesen i 2016 med at lave 2 danse arrangementer på
samme dag, havde vi igen i år Hvidovre Jazz og Motion fra Hvidovregade, med den altid friske Mette Hamn med sine skønne dansepiger - et
udpluk af hvad de har lært i det forgangne år. Mette inspirerer med sin
gode mimik og sit altid gode humør. Ungerne stråler i hendes nærvær de følger Mette med øjnene under dansen for at være sikre på de gør
det rigtige, super arrangement.
Dernæst var der Afrikansk Dans, hvor deltagerne kunne være med i
dansen. Der var fortælling om dansene undervejs, spændende.
07.09.2017: Lev bæredygtigt
Foredrag med journalist Signe Wenneberg. En spændende aften omkring bæredygtighed: hvad kan vi alle gøre i dagligdagen, relativt nemt
og derved skåne miljøet? Der blev bl.a. spurgt om hvor mange der afleverede deres afklippede græs til kompost, som så skulle køres med stor
lastbil til komposteringsanlæg, hvor det skal sorteres at en stor maskine
som så igen kører det ud til komposterings, hvor igen en stor dieseldrevet maskine komprimerer det, når det så en blevet til muld igen kan vi
hente det på genbrugspladsen i vores biler og kører det hjem, ligeledes
med andet grønt affald fra husholdningen? tankevækkende, vi bør nok
gøre det anderledes i fremtiden.
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Med dette vil jeg sige tak til alle borgere, der deltog i disse arrangementer. Håber alle har haft nogle gode oplevelser. Ligeledes tak til alle de frivillige, der har hjulpet undervejs. Tak til rådet for nogle gode gennemførelser af arrangementerne.
5) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6) Fremtidige arrangementer
Programmet 2017/2018 – tilgængeligt på alle bordene.
Programmet præsenteres:
 Amerika under Trump – den 26. oktober 2017.
 Hvidovre Kulturråd på Kultur- og Fritidsmessen – den 28. oktober
2017.
 Emil Erichsen: ”Det blev noget med at sejle” – den 1. november
2017.
 Den nye kolde krig i Europa – den 9. november 2017.
 Jesper Theilgaard: Mellem orkaner og klimaforandringer – den 22.
februar 2018.
 Ægtrilning – den 1. april 2018.
 Best of Bowie – den 14. april 2018.
 Opera på Amfi Hvidovre: Nordic Singers – den 27. maj 2018.
Keld oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget, på opfordring fra Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd har besluttet, at Medborgersalen skal have et nyt
og mere tidssvarende navn. Forslag kan afleveres på Hovedbiblioteket eller
på mail: NytNavn@hvidovre.dk senest den 28. oktober 2017. Det nye navn
vil blive afsløret til juletræstændingen den 3. december.
7a) Valg til Forretningsudvalget – 3 vælges for 3 år
Der er 19 stemmeberettigede foreninger til stede.
Keld Blom Nielsen - genopstiller.
Dan E. Jensen - genopstiller.
Tanja Konradsen – ønsker ikke genvalg.
Bjarne Pyndt (1. suppleant) – ønsker at opstille.
Ingen fra salen ønsker at stille op.
Keld Blom Nielsen foreslår på vegne af Forretningsudvalget Erik Brouer til
at stille op – Erik Brouer takker ja.
Kandidaterne præsenterer sig selv.
Keld Blom Nielsen
Dan E. Jensen
Bjarne Pyndt
Erik Brouer

- 17 stemmer - valgt
- 13 stemmer - valgt
- 9 stemmer
- 15 stemmer – valgt
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Tanja Konradsen genopstillede ikke til Kulturrådet. Der lyder en stor tak til
Tanja for hendes store indsats i Kulturrådet.
7b) Valg af 3 suppleanter til Forretningsudvalget
Bjarne Pyndt, Eva-Pernille Poulsen og Tove Holdt stiller op.
Erik Brouer foreslog, at de 3 suppleanter vælges uden afstemning, og i
samme rækkefølge som sidste år. Dette blev godkendt, og suppleanter er
herefter:
Bjarne Pyndt, 1. suppleant.
Eva-Pernille Poulsen, 2. suppleant.
Tove Holt, 3. suppleant.
8) Eventuelt
Benthe Viola Holm oplyser, at der i 2018 også vil være en Tur til Sprogø –
formentlig den 8. april 2018 – det ved man mere om i november.
Der vil blive booket 1-2 ture med 1 bus – der må kun køre 1 bus om ugen
på Sprogø af hensyn til omgivelserne.
Erik Brouer lukker årsmødet.

Referent June Bjaarnø
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