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Referat 
 

1) Valg af dirigent 
 

Ole Bested blev valgt til dirigent. 
 
 

2) Godkendelse af forretningsorden 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
Dirigent bekræftede, at der er indkaldt til årsmøde i tide via e-mail til 
171 stemmeberettigede foreninger samt via annoncer i avisen. 
Dirigent gjorde endvidere opmærksom på, at sekretæren ønsker, at 
man oplyser sit navn ved evt. spørgsmål. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under pkt. 7.a står, at der 
skal vælges 2 medlemmer til forretningsudvalget for de kommende 
3 år, men det er 3 medlemmer, der skal vælges, i 
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overensstemmelse med forretningsordenen.  
 
Ingen bemærkninger til dagsorden eller forretningsorden. 
 
 

3) Valg af stemmetællere 
 
Anne Kølle og Benthe Viola Holm blev valgt som stemmetællere. 

 
4) Forretningsudvalgets beretning 

 
Formand Keld Blom Nielsen bød velkommen. 
 
Først vil jeg gerne sige tak til de tålmodige foreninger som er mødt 
op i dag, min beretning bliver anderledes end dem jeg tidligere har 
skrevet, idet vi har været ramt af COVID19, noget som har betydet 
meget for os som almindelige mennesker, vores hjemmeliv, familie-
liv, fritidsliv og kulturliv. Vi har nu nærmest været buret inde de sid-
ste 8 måneder og har skulle hygge os på en anden måde. 
 
For Kulturrådet har det været meget anderledes, vi havde ændret 
lidt på vores timing i 2019, vi var alle godt forberedt på kommende 
arrangementer 2020-2021, vi lagde sidste hånd på værket i januar 
og nu skulle program ligges og sendes ud. Men den 11. marts æn-
drede alt sig, de ansatte i kommunen blev sendt hjem og vi kunne 
ikke længere anvende de kommunale lokaler til møder, Kometen til 
arr., Risbjerggård er delvis revet ned og haller er lukket.  
 
Vi begyndte at aflyse de tætteste på kommende arrangementer, vi 
havde troen på at de ville få en snarlig ende, og at landet ville åbne 
op igen, men ak smittetallene gik op og ned og meldingerne fra det 
kommunale kriseberedskab ligeså. 
 
Vi og vores administration skal have stor tak indsatsen i 2020, det 
har været vanskeligt på godt jysk ville de nok have sagt BØVLET og 
TRÆLS, men trods det er det lykkes os at afholde 12 arrangemen-
ter med mere end 1200 deltagende i alt. 
 
Langt om længe fik vi et nyt billetsystem, vi gik fra Billetlugen til 
Place2book som passer bedre til vores formål.  
 
Vi udvikler hele tiden på arbejdet i Rådet, i år skulle vi have søsat et 
nyt salgs- og lagersystem, men det syntes lidt svært, men vi håber 
vi kan komme i mål, ligeledes arbejder vi på at vores billet check bli-
ver CORONA sikkert, dvs. at man selv scanner sin billet 
 
Jeg lovede jeg ville holde det hele lidt på hoved og ja det vil jeg 
også, jeg vil gerne takke Kulturrådet for at kunne gennemføre de ar-
rangementer de sidste 8 måneder under besværlige forhold, natur-
ligvis også de arrangementer før 11.3, jeg syntes skal give dem en 
klapsalve. 
 
Dernæst går jeg videre til de afholdte arrangementer: 
 
Afholdte arrangementer 2019 sidste halvdel 
 
19.09.2019 



Årsmøde ca. 50 deltog i spændende foredrag med Viggo Fischer, 
lidt indsigt i 10 år i folketinget 
 
09.10.2019  
Rikke Mølgaard i Kometen, fin sangerinde publikum ca. 50 
 
24.10.2019  
Gin smagning 40 solgte billetter en spændende aften i Gin`s tegn 
 
02.11.2019  
ARBA koncert 240 deltagere 2 sæt af 50 min 
 
06.11.2019  
Foredrag med Anna Prai, bogudgivelse Hen hvor peberet gror 20 
deltagere 
 
Omkring 2500 publikummer i hele 2019 
 
05.02.2020  
Silas Holst 240 publikummer, spændende foredrag om livet i en 
regnbuefamilie 
 
Marts 2020 Gasbox enkelt koncert Aflyst på pga. CORONA AF-
LYST 
 
12.04.2020  
Ægtrilning på Bjerget aflyst pga. CORONA AFLYST 
 
20.06.2020  
Jazz rundt i Hvidovre på en hestevogn aflyst pga. af CORONA AF-
LYST 
 
06.09.2020  
Afholdelse af Opera på Amfi, var på programmet i Maj 200 publi-
kummer 
 
10.09.2020  
Kulturrådets årsmøde med foredrag af Jesper Volmer aflyst pga. 
CORONA AFLYST 
 
11.09.2020  
Kulturnat i Hvidovre, vi skulle have haft debut på dette arr. besøgt 
mange spændende steder. aflyst pga. af CORONA AFLYST 
 
12.09.2020  
Irsk aften med Trad Lads og Green Step aflyst pga. af CORONA 
AFLYST 
 
08.10.2020  
Mikkel Beha igen en spændende fortælling fra deres sejltur mod 
nord 250 billetter solgt 
 
31.10.2020  
Gasbox en dobbelt koncert, da vi havde solgt 400 billetter til koncer-
ten i marts valgte vi at hyre dem til en dobbelt koncert og fik da 
begge koncerter udsolgt med 2X175 publikummer, koncerten blev 



afholdt under strenge restriktioner, 15 mand blev brugt til ekstra for-
anstaltning. 
 
Havnens dag aflyst pga. af CORONA AFLYST 
 
22.10.2020  
Mjød foredrag 40 deltagere, man kunne lære at lave mjød og fik 
smagsprøver 
 
02.11.2020  
Jacob Søndergaard foredrag om den ubrydelige vane, aflyst pga. af 
CORONA AFLYST 
 
Udover at nogle af vores almindelige møder er blevet aflyst, har vi 
holdt møder over nettet, vi havde en Kulturelle Samråds årsmøde 
som ligeledes er blevet aflyst. 
 
Vi har haft ca. 1200 publikummer til vores arrangementer på trods 
af CORONA AFLYSNINGERNE. 
 
Med det vil jeg gerne sige tak for den opbakning. vi har fået fra alle i 
år, selv ved aflysning har der ikke været sure mine, alle har været 
forstående, det må være det HVIDOVRE DNA vi skal være stolte af. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

5) Indkomne forslag  
 
Ingen indkomne forslag. 
 

6) Fremtidige arrangementer  
 
Keld Blom Nielsen introducerede det nye Årsprogram 2020/21. En 
del arrangementer er blevet udsat eller aflyst. Rådet vil søge at få 
de udsatte arrangementer afholdt i det nye år under de gældende 
restriktioner. Rådet har også planer om nogle nye arrangementer 
og koncepter.  
 
Keld gjorde opmærksom på, at Kometen nu er trænet i at stille 
stole op efter de gældende retningslinjer, så det er trygt at deltage i 
kulturrådets arrangementer. 

 
7) Valg 

 
a) Forretningsudvalget – 3 vælges for 3 år 

Der var 10 stemmeberettigede foreninger tilstede. 
 
Keld Blom Nielsen fortalte om, hvad det går ud på at være  
i Hvidovre Kulturråd - hvor tit man mødes – planlægning af 
året – frivilligheden m.m.  
 
Følgende medlemmer af forretningsudvalget var på valg og 
de genopstillede alle sammen: 
Keld Blom 
Dan E. Jensen  
Erik Brouer  
De genopstillede kandidater fortalte om sig selv. 



 
Thorbjørn Rasmussen meldte sig som modkandidat og 
fortalte lidt om sig selv. 
 
Valgresultat: 
Thorbjørn Rasmussen – 3 stemmer 
Keld Blom – 7 stemmer 
Dan E. Jensen – 7 stemmer 
Erik Brouer  - 6 stemmer 
 
Keld, Dan og Erik blev genvalgt. 
 
 

b) Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget 
Følgende suppleanter var på valg og de genopstillede alle 
sammen: 
 
Tove Holdt 
Rikke Moser Kristiansen  
Pia Cederval Andersen 
 
Kandidaterne fortalte lidt om sig selv, og hvorfor de ønsker 
at fortsætte med at være en del af Hvidovre Kulturråd. 
 
Thorbjørn Rasmussen og Dorte Stollesen stillede op som 
modkandidater og fortalte lidt om sig selv. 
 
Dirigenten oplyste at 1., 2. og 3. suppleant-posterne 
fordeles, så kandidaten med flest stemmer bliver 1. 
suppleant, kandidaten med næstflest bliver 2. suppleant og 
kandidaten med tredjeflest stemmer bliver 3. suppleant. 
 
Valgresultat: 
Dorte Stollesen – 6 stemmer 
Thorbjørn Rasmussen – 7 stemmer 
Tove Holdt – 8 stemmer 
Rikke Moser Kristiansen – 3 stemmer 
Pia Cederval Andersen – 2 stemmer 
 
Tove blev 1. suppleant, Thorbjørn blev 2. suppleant og 
Dorte blev 3. suppleant.  
 
Keld takkede Rikke Moser Kristensen og Pia Cederval 
Andersen for deres arbejde for Hvidovre Kulturråd. 
 

8) Kulturprisen 
 
Årets Kulturpris gik til: Thomas Thomsen. Kulturrådet ønsker stort 
tillykke med prisen. 
 
Thomas Thomsen takkede for anerkendelsen.  
 

9) Eventuelt 
a) Keld Blom takkede Ole Bested for at modtage hvervet som 

dirigent. Dernæst takkede han de fremmødte og 
kulturrådet. 



b) En fremmødt foreslog forretningsudvalget, at 
forretningsorden for årsmøde give mulighed for anden 
afstemning i fald at årsmødet ikke kan afholdes ved 
fremmøde. 
 

 
Ole Bested lukkede årsmødet. 
 
Referent: Monika Funder 
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