
   

 

 

 

 

 

Referat fra forretningsudvalgsmøde  i Rødovre Kulturråd 
10. september 2020 

 
 
Til stede: Svend Aage Branshøj, Ole Mathiasen, Thomas Lilliebjerg, Anita Lilliebjerg (referent) 
Afbud fra: Henning Foss, Ruth Mørch, John Hedegaard,  Jonna Glifberg 
 
Mødet var oprindeligt indkaldt som et bestyrelsesmøde. Pga. afbud  fra flere medlemmer samt vigtigheden af mødets 
behandling af akutte emner, blev mødet ændret til et forretningsudvalgsmøde. 
 

1) Status – hvordan har vi det? 
Under omstændighederne godt. 

 
2) Hvad sker der på kulturens område i Rødovre pt.? 

Mange ændringer og aflysninger. Rødovre Dagen blev afholdt med begrænsede aktiviteter og krav om 
tilmelding. Befæstningsdagen og Frivillig Fredag er sammen med andre arrangementer hen over sommer og 
efterår blevet aflyst. Rødovre Teaterforening har pt. solgt billetter til efterårets forestillinger i VIFTEN, som 
forhåbentlig kan gennemføres med de nuværende/evt. kommende restriktioner. Man afventer med at sende 
billetter ud forestillinger i det nye år. Rødovre Lokalhistoriske Forening har afholdt det første medlems-
arrangement den 7. september 2020 efter nedlukningen i marts 2020.  
 

3) Dialog om hvordan vi kan afholde dette års repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabsmødet for 2020, som skulle være afholdt den 23. april 2020, blev aflyst pga. COVID-19.  
Det blev besluttet at aflyse dette års repræsentantskabsmøde samt sende en forklarende mail med vedhæftet 
regnskab og status for 2020 med en uges mulighed for at komme med spørgsmål/kommentarer inden for en 
uge. Regnskabet vil herefter blive betragtet som godkendt. Denne fremgangsmåde er vendt med Henning 
Elmelund. Anita sender mail med regnskab ud til alle medlemsforeningerne. 
 

4) Ansøgning om midler fra Folkeoplysningsmidlerne 
Der er ansøgningsfrist den 27. september 2020. Thomas sender ansøgning afsted med anmodning om  
kr. 15.000. 
 

5) KOMMENDE MØDER 
Bestyrelsesmøde torsdag den 19. november 2020, kl. 18-20, Rødovregård 
Der serveres pizza. 
Ud over faste punkter og aktuelle emner, skal vi bl.a. tale om næste års repræsentantskabsmøde vedr. evt. 
kulturelt indslag. Konkret dagsorden sendes ud ca. en uge før. 

  
Torsdag den 15. april 2021, kl. 19, Rødovregård, repræsentantskabsmøde – bestyrelsen møder kl. 18  
til lidt spiseligt. 
 

6) Evt. 
Da vi stadig har problemer med vores hjemmesideleverandør One.com, har Svend Aage overgivet aftalen til 
sin søn Palle Branshøj i håbet om, at vi kan få indsat og afregning til at hænge sammen. 
 
Rødovre den 13. september 2020/AL 

 
 
 


