
 

 

   

 

 

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde i Rødovre Kulturråd 

Den 25.april 2018. 

 

Deltagere: John Hedegaard, Birgitte Glifberg, begge enkeltmedlemmer, Murali Narasipur 

Datastuen Vandværket, Gurli Møller Senioruniversitetet Aktive Seniorer, Ole Mathiasen 

RødovreKanalen, Alice Branshøj Rødovre Teaterforening, Anita Lilliebjerg Rødovre Lokal- 

historiske Forening, Svend Aage Branshøj Rødovre Teaterforening, Thomas Lilliebjerg 

Rødovre Lokalhistoriske Forening, Henning Foss Rødovre Lokalhistoriske Forening og Ruth 

Mørch Heerup Museets Venner.  

Gæst: Kulturkonsulent Trine Lerche Frøslev. 

Dagsorden:  

Valg af dirigent, Jan Kongebro valgt. 

Formandens beretning:   

Det er jo skik og brug ved en årsberetning at fortælle om året, der er gået, så det gør jeg 

hermed. 

Lad mig starte med repræsentantskabsmødet i Kulturelle Samråd i Danmark, hvor vi også i 

2017 var inviteret. 

Mødet og generalforsamlingen blev afholdt i Århus, som var Europas kulturby 2017, med en 

masse spændende aktiviteter. 

Vi ville gerne deltage med minimum 2 repræsentanter fra Rødovre Kulturråd, og søgte 

derfor Kulturen i RK om et tilskud, da det var temmelig dyrt at deltage.(ca. 6000,-) pr. stk. 

Det ville dræne vores kasse, så da RK gav afslag, valgte vi at blive hjemme. 

Lad mig lige gentage fra sidste års beretning: 

I 2017 har vi fået fabrikeret en folder der fortæller om Rødovre Kulturråd, 

vi har fået en e-mail adresse og vores egen hjemmeside. 

Begge adresser står i folderen. 



 

 

Der var RKV i 2017, hvor der efter valget blev valgt et nyt kulturråd, hvor Lene Due 

erstattede Jan Kongebro som kulturudvalgsformand. 

Vi fik arrangeret et møde med Henning Elmelund og Lene Due i kulturens lokaler, hvor vi fik 

hilst på hinanden.  

Jeg tror det var positivt for alle, og vi skal nok få et ligeså godt samarbejde, som vi har haft 

hidtil. 

Rødovredagen var det næste store arrangement, der skulle løbe af stablen. 

Der blev fra kommunens side lagt meget arbejde i at få det store arrangement til at klappe, 

men de havde glemt at holde møde med Jarnvig og Voldborg. 

Regnen stod ned i stride strømme den hele dag, så alt druknede, undtaget humøret. Det 

bestod på trods af ringe besøg ved teltene. 

Kulturrådets rep. stod i samme telt med hver deres forening repræsenteret, så det blev på 

trods af vejret meget hyggeligt. 

Der var planlagte ting, der ikke blev gennemført, men vi vender tilbage i 2018. 

Som det også blev nævnt sidste år, er Rødovre Kulturråd med i den styregruppe, der skal 

være med til at foreslå indretning af Kaffetårnet til forskellige kulturelle aktiviteter. 

Det arbejde kører stadig, men har i perioder båret præg af skiftende mennesker fra ELF 

Development. 

Nu har ELF engageret et konsulentfirma fra Roskilde, der i flere år har været med til at 

indrette den nedlagte Slagteriskole i Roskilde. 

Vi har på det seneste været til en del møder igen, så nu er der ved at komme skred i 

planerne. 

Man regner med 1½ - 2 år er vi er ved vejs ende, men vi har stadig lysten. 

Så er jeg ved vejs ende, men jeg vil som sidste år rette en stor tak til bestyrelsen for deres 

gå på mod og entusiasme. 

Beretningen godkendt. 

Regnskab: 

 Gennemgået og godkendt. 

Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 



 

 

Handleplan: 

Anita undersøger, om der kommer Mangfoldighedsfestival, måske kunne Kulturrådet 

deltage. 

Foreningsportal ved Trine: 

Været i gang et stykke tid.  

Skal være fælles adgang til kulturlivet i Rødovre. Et register hvor alle foreninger kan registre 

sig, booke lokaler, ansøge om midler og indbyde til aktiviteter interne/eksterne. Foreninger 

skal kunne lægge arrangementer ind, vedligeholde disse (link til foreningernes 

hjemmesider). Først klar i 2019. 

Kalender vil være klar til opstart i løbet af 2018. Vigtigt at særlige arrangementer popper 

op, når der logges på Portalen. 

Valg: 

 Formand, Svend Aage Branshøj genvalgt. 

 Bestyrelses medlemmer: 

Anita Lilliebjerg, Ruth Mørch og Henning Foss valgt for 2 år, Birgitte Glifberg valgt for 1 år. 

Suppleanter: 

Jonna Glifberg 

John Hedegaard 

Revisorer: 

Preben Riel 

Suppleantrevisor: Jan Kongebro 

Evt.: 

Trine orienterede om en udstilling på Rådhuspladsen, evt i ugerne 42-44, som tager 

udgangspunkt i borgere, der har fået asyl. 

Fortalte om reden, der er bygget i haven på Rødovregaard, er et led i Kultur 2018. 

 Svend Aage takkede Jan Kongebro for hjælp og interesse for Kulturrådet og som dirigent. 

 

Referent Ruth Mørch                                                                                                                                                                        

Dirigent Jan Kongebro 


