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Referat 
 

1) Valg af dirigent 
Daniel Larsen accepterede udpegning.  
 
Af stemmeberettigede borgere var 12 Hvidovreborgere mødt frem. 
 

2) Valg af stemmetællere 
Zarah og Erik blev valgt. 

 
3) Årsberetning v. formand, Kirsten Larsen 

På grund af corona, en sætning, der er sagt mange gange, er det 2 år siden, at vi har haft 
årsmøde sidst, men trods det nåede vi at afholde 5 koncerter i 2020. 
Men jeg skal helt tilbage til september 2019, hvor vi efter sidste årsmøde afsluttede året 
med 4 meget forskellige koncerter. Mathilde Falch på Teater Vestvolden, Trio Adore med 
bl.a. musikskoleleder Per Egholm på Hvidovre Musikskole, der spillede klassisk; besøg af 
Elvis med lidt hjælp af Erling Birkeholm, der sang Gospel; og sidst men ikke mindst Queen 
of Denmark, hvor Kometen var godt fyldt. 
 
I forbindelse med juletræstænding det år, var vi på Rådhuspladsen med en bod, hvor vi 
havde et par konkurrencer. Der var stor interesse om vores bod, måske mest fordi vi 
havde en tændt terrassevarmer stående. 
 
I 2020 nåede vi to koncerter inden vi måtte til at tænke kreativt: Kaya Brüel i januar og midt 
i februar Midnight Blues begge i Kometen. 
 
Vi valgte hele tiden at lave nye datoer for de forskellige optrædende, vi havde kontrakt 
med. Der er kun 2 aftaler, vi har aflyst. Den ene pga. dødsfald, den anden kommer på 
programmet i 2022. 
I august 2020 kunne vi igen være så mange samlet, at vi kunne gennemføre vores 
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gårdhavekoncert, med forskellige restriktioner, en masse sprit, pile på gulvet og ikke det 
antal publikum vi plejer, men vi gjorde det, og med godt humør.   
 
I oktober 2020 kunne vi være 200 mennesker i Kometen og det var det antal, der var til 
koncert med Repeatles, og trods alle de ting vi skulle være opmærksom på, gik det fint. 
Publikum respekterede de krav der var sat. 
En Gospelkoncert hvor man skulle sidde ned og ikke måtte synge med, var hvad vi 
oplevede i november, da Århus Gospel kvartet med James Samson besøgte os i 
Kometen. Igen stor respekt til publikum. 
 
Selvom vi ikke måtte mødes så mange, som vi er i rådet, har vi holdt kontakt med 
hinanden og arbejdet har ikke ligget helt stille. Zoommøder har fungeret, men det kan dog 
ikke erstatte rigtige møder. Men det betød at i det øjeblik vi kunne mødes i større grupper 
igen, var vi klar. Siden sidst i august 2021 har vi holdt 5 arrangementer. Vi startede med 
Sko/Torp, hvor vi var heldige, at vi i sidste øjeblik kunne sætte flere billetter til salg. Skønt 
at se en fuld sal igen. 
 
Noget nyt vi har prøvet, og jeg tror bestemt ikke, det er sidste gang, var en foredragsaften 
med Jan Poulsen, der fortalte om David Bowies liv og karrierer. Hvis Jan ikke var blevet 
stoppet, tror jeg, han kunne have snakket endnu. 
 
Vores årlige Gårdhavearrangement blev afholdt i september denne gang med knap så 
mange forbud som sidste år og i år med Barkerole Jazz Group. 
 
I september har vi også haft besøg af et par af de oprindelige medlemmer af Shu-Bi-Dua, i 
form af Shubberne, og af Tim Christensen. 2 aftener, der føles som om, det ”normale” liv 
er kommet tilbage. 
 
Rådet prøver hele tiden at komme med nye tiltag. Lige inden vi måtte lukke ned, havde vi 
fået lavet en masse vandflasker med vores logo på. 
Vi har lavet forskellige slags konkurrencer, dels til de enkelte koncerter, dels gåtur hvor 
man skulle svare på nogle spørgsmål og der kunne vindes billetter. 
Og vi har fået lavet vores arbejdsgrundlag om, så det passer til nutiden. 
 
Vi har også haft mulighed for at holde et heldagsmøde, hvor vi har snakket 2022 og 
allerede nu ligger der en flot råskitse til et år med meget varieret musik. 
 
Vi har dog nogle få koncerter tilbage i dette år, i morgen aften Dreamers’ Circus, søndag 
Lis Sørensen, en af de koncerter, der er blevet skubbet rigtigt mange gange. Den 31. 
oktober en børnekoncert med De Onde, sammen med Kultur og Fritids forvaltningen. Den 
5. november en dobbeltkoncert med Artillery og Manticora. 
 
 

4) Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 



 

 
 

5) Valg til Musikrådet 
a. 7 repræsentanter vælges for henholdsvis 1 og 2 år. 

i. Kirsten Larsen – formand (2020-2022) 
ii. Stig Jørgensen (2020-2022) 
iii. Mette Foli (2020-2022) 
iv. Marian Michelsen (2021-2023) 
v. Erling Stryhn (2021-2023) 
vi. Inge Houmølle (2021-2023) 
vii. Smut Kjær (2021-2023) 

b. 3 suppleanter vælges for 1 år. 
i. Dennis Hentrich 
ii. Nicolai 
iii. Elo Djernæs  

 
 
 

6) Eventuelt 
a. Ingen bemærkninger  

  



 

 
 
Referat er godkendt af dirigent, Daniel Larsen, d. 6. oktober 2021.  
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