
   

 

 

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde i Rødovre Kulturråd 
den 25. april 2019 

 
 
21deltog i mødet, heraf 7 fra bestyrelsen, Kia Duun, studerende (skriver projekt om kulturtilbud i 
Rødovre), formand for Kulturudvalget Lene Due og kulturchef Henning Elmelund 
 
Afbud fra Ruth Mørch (bestyrelsesmedlem) og Jonna Glifberg (suppleant) 
 
Valg af dirigent og referent 
Finn Ærø blev valgt som dirigent, Anita Lilliebjerg som referent. 
 
Fremlæggelse af formandens beretning 
Vedhæftes som bilag 
Kia Duun redegjorde kort for sin tilstedeværelse og sit projekt. Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018 
Referatet blev godkendt. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Vedhæftes som bilag.  
Efterfølgende dialog om muligheden for at opnå tilskud til foreninger fra Rødovre Kommune samt 
baggrunden for det nuværende antal af medlemsforeninger og enkeltpersoner. Regnskabet blev herefter 
godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogle forslag 
 
Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for det kommende år 
Kulturrådet har ikke en egentlig handlingsplan, har dog en ramme, som er styrende for de forskellig tiltag, 
som vi engagerer os i, pt.: 

- Deltagelse i workshop den 2. maj 2019 arrangeret af Rødovre Kommune vedr. Rødovredagen 
lørdag den 7. september 2019, hvor Kulturrådet og flere af medlemsforeningerne vil deltage 

- Støtte til arrangementer for børn på Rødovregård sammen med kunstnerne Bjørn Eriksen og Jonna 
Pedersen  

- Samarbejde med Fri Rødovre om Julemærkemarchen, som løber af stablen søndag den 1. december 
2019  

- Evt. arrangement sammen med Integrationsrådet 
- Promovering af diverse tiltag fra vores medlemmers side, som vi vil koble os på efter behov. 

Foreningerne anbefales at bruge hinanden på kryds og tværs dels ved at samarbejde om konkrete tiltag og 
dels ved at støtte hinandens arrangementer, f.eks. ved opslag på Kulturrådets side på Facebook, indslag i 
Rødovre Lokal TV og i RødovreKanalen. 
Rammeplanen blev efterfølgende godkendt. 
 
 



 
 
Fastsættelse af kontingent for 2019 
Bestyrelsens forslag om et uændret kontingent blev godkendt. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 
Vedhæftes som bilag. Blev godkendt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Birgitte Glifberg, Thomas Lilliebjerg og Ole Mathiasen blev alle genvalgt. 
 
Valg af suppleanter 
John Hedegaard og Jonna Glifberg blev begge genvalgt 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Preben Riel (revisor) og Jan Kongebro (revisorsuppleant) blev begge genvalgt  
 
Evt. 
Dialog om samarbejdet med foreningernes bankforbindelser, herunder diverse krav i forbindelse med 
Persondataforordningsloven, som af og til kan gøre dagligdagen mindre fleksibel end tidligere.  
 
Dialog om samarbejdet med Lokal Nyt og muligheden for at få indlæg i avisen. Det anbefales at supplere 
opslag i Lokal Nyt med andre tiltag, f.eks. ”Sammen om Rødovre” samt bruge de beskrevne kanaler, som 
det fremgår af punktet omkring handlingsplanen. 
 
Henning Elmelund fortalte om den nye Folkeoplysningspolitik, som har været i høring og nu er blevet 
vedtaget og skal gælde de næste fire år med fokus på fire specifikke indsatsområder. Han takkede 
foreningerne, herunder Kulturrådet for deres bidrag til høringen. Politikken er tidligere sendt ud til 
medlemsforeningerne og kan endvidere findes på Rødovre Kommunes hjemmeside. 
 
Det er vigtigt for kommunen, at foreningerne samarbejder med hinanden, herunder inspirerer hinanden, og 
her har paraplyorganisationerne en vigtig rolle. 
 
Foreningsportalen er gået i luften og kan findes på Rødovre Kommunes hjemmeside under Oplev 
Rødovre. Portalen bliver løbende udbygget. Det anbefales at gøre brug af denne både for at danne sig et 
overblik over, hvilke aktiviteter og hvilke muligheder, der er for såvel borger sim foreninger og dels for 
selv at annoncere om konkrete tiltag. 
 
Henning understregede, at man som forening altid er velkommen til at ringe eller maile, hvis der er brug 
for dialog om såvel gode ideer til tiltag, mulighed for økonomisk støtte eller ”bare” problemer med de 
lokaliteter, der stilles til rådighed. Det er ligeledes muligt at få besøg af medarbejdere fra Kulturafdelingen, 
hvis der er brug for dette.  
 
 

Rødovre, den 29. april 2019/AL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Svend Aage Branshøj, formand  Finn Ærø, dirigent 
 
 
 
Anita Lillibjerg, sekretær/referent 
 


