
 

 

 

 

 

 

Referat: 

Rødovre Kulturråds repræsentantskabsmøde den 26.april 2017 Rødovregård.  

Tilstede: 

Ole Mathiasen, Rødovrekanalen, Alice Branshøj, Rødovre Teaterforening, 

Anita Lilliebjerg, Rødovre Lokalhistoriske Forening, Svend Aage Branshøj, Rødovre 

Teaterforening, Thomas Lilliebjerg, Rødovre Lokalhistoriske Forening, Henning Foss 

Rødovre Lokalhistoriske Forening, Jan Hylleborg, Rødovre lokal TV, Ruth Mørch, Heerup 

Museets Venner. 

 

Valg af dirigent: 

Jan Kongebro valgt. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indvarslet i 

Rødovre Lokal Nyt den 15. februar 2017. 

 

Formandsberetning: 

Det var med en følelse af ærefrygt, at jeg satte mig til at skrive bestyrelsens beretning for 

det forgangne år, eller i hvert fald for at berette hvad der er sket, siden sidste 

repræsentantskabsmøde d. 7. april 2016. 

Ærefrygt, fordi det er min første beretning efter Ole Mathiasen, der var konstitueret 

formand det meste af forrige periode, efter Jan Hylleborg måtte fratræde i utide grundet 

sygdom. 

Ved det først afholdte møde efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig, 

som derefter så ud som følger; 

Formand: Svend Aage Branshøj, Rødovre Teaterforening 

Næstformand: Ole Mathiasen. Rødovre Kanalen 

Kasserer: Per Brun, Demokratiradioen 

Sekretær: Ruth Mørch, Heerups venner 

Bestyrelsesmedlem; Anita Lilliebjerg, Rødovre Lokalhistoriske forening 

Suppleant: Thomas Lilliebjerg, Rødovre lokalhistoriske Forening og Jonna Glifberg, Rødovre 

Revyen 

Der var en masse løse ender der skulle samles for at få ro på det hele, og bestyrelsen måtte 

sande at hvis vi skulle få det, måtte vi indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 

efter vi i en periode siden april, mere eller mindre, havde kørt uden kasserer. 



 

 

Der blev indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som blev afhold den 4. 

september 2016 på Rødovregård med det ene formål, at få valgt en kasserer. 

Det lykkedes at overtale Alice til at stille op som kandidat til kassererposten, og hun blev 

valgt enstemmigt. Alice Branshøj er uddannet bogholder, og virker som kasserer i RTF.                        

Alice gik straks i gang med at få ryddet op i de papirer, som den tidligere kasserer efterlod 

sig. Det lykkedes til fulde og der er blevet ro omkring den del. 

Jeg vil i store træk fortælle om de ting der er sket til dato. 

Umiddelbart efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde deltog kulturrådet i  

Kulturelle Samråd i Danmarks årsmøde ved formanden. 

Det var en rigtig god weekend med besøg på Telefonfabrikken i Gladsaxe, Bibliotekshaven i 

Gladsaxe og Gladsaxe kirke. Spændende paneldebatter, foredrag ved daværende 

kulturminister Bertel Hårder og mange andre gode talere. 

Der er ingen tvivl om at det er noget der gavnede for vores arbejde. 

Vi vil vurdere om det er noget vi vil deltage i, da det er rimeligt dyrt. 

Kulturrådet har efterfølgende været på besøg på Telefonfabrikken, som er et forenings og 

aktivitetscenter for Gladsaxes borgere. Det var et hyggeligt besøg. 

Vi har i år udskrevet en konkurrence for at få vores eget logo. 

Der kom en del gode forslag, som vi gennemgik ved et bestyrelsesmøde. Vi valgte et forslag 

til et logo fra Thomas Lilliebjerg, og det logo vil blive brugt på alle tryksager og dokumenter. 

Begrundelsen er at logoet er en paraply, og Kulturrådet er en paraplyorganisation, der som 

skrevet står, dækker de fleste. 

Vi har fået udarbejdet og trykt en folder der fortæller og orienterer lidt om Kulturrådet 

Vi har fået kulturrådets egen E-mailadresse og hjemmeside som er nævnt i vores folder. 

Bestyrelsen arrangerede sammen med Rødovre Bibliotek en sammenkomst for Rødovres 

borgere, og de der kom fik en rigtig god oplevelse. 

Anita Lilliebjerg var tovholder på det projekt. 

Det sidste nye er at Kulturrådet er kommet ind i en styregruppe der skal være med til at 

administrere lokaler i Kaffetårnet der er en del af Irmabyen. 

Styregruppen består af repræsentanter fra Elf Development, Jan Kongebro fra Rødovre 

Kommune, Tanja Hall fra Fremtidsfabrik, Evan Rungsted, BUS spejderne, Poul Lundberg 

Andersen idrætsforeningerne, Jan Howi Rasmussen RAS og til sidst Ole Mathiasen og jeg. 

Mere om det på et senere tidspunkt. 

Thomas der før var suppleant er trådt ind i bestyrelsen. 

Det allersidste er at Kulturrådet var repræsenteret ved en reception hos en lokal kunstner i 

Rødovre, nemlig ved 100 års virke af Bjørn Eriksen: 40 års jubilæum og 60 års fødselsdag 

Lad mig slutte af med at sige følgende; 

Det er ingen sag at være formand med en bestyrelse af den karat som I har.  

Tusind tak for det 

Formandens beretning godkendt 

 



 

 

Fremlæggelse af regnskab ved kasserer 

Regnskab enstemmigt godkendt 

 

Handleplan for det kommende år 

Gøre Kulturrådet mere synlig viafolder som lægges på hjemmeside. Fortsætte arbejdet med 

at få en foreningsportal. Løfte debatten Kunstråd, politikere og kulturrådet om kunst i byen. 

Møde med nye borgere på biblioteket gerne sammen med andre foreninger, med det 

formål at fortælle hvad der sker i Rødovre. 

Rødovre Lokal TV tilbyder at skrive små historier på Facebook 

Kontingent  

Uforandret 

Budget: 

Budget vedtaget 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Thomas Lilliebjerg, Ole Mathiasen og Alice Branshøj blev alle genvalgt. 

2 suppleanter:  Henning Foss og Jonna Glifberg fra revyen valgt 

2 revisorer: Preben Riel og Jan Hylleborg, revisorsuppleant, blev valgt. 

 

Eventuelt 

Der var intet under evt. 

 

 

______________________________________________________ 

Ruth Mørch, referent  Jan Kongebro, dirigent 

 

______________________________________________________ 

Sven Aage Branshøj, formand Alice Branshøj, kasserer 

 

________________________________________________________ 

Ole Mathiasen, næstformand Anita Lilliebjerg, bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Thomas Lilliebjerg, bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 



 

 

 

  


