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Tirsdag den 17. september 2019 kl.19.00 
i Bibliotekscaféen, Hvidovrevej 280. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Referat 
 

1) Valg af dirigent 
Daniel Larsen accepterede udpegning.  
 
Af stemmeberettigede foreninger var én repræsentant fra Folkedanserforeningen 
Hjerter 2 mødt frem. 
 

2) Valg af stemmetællere 
Marian og Mette blev valgt. 

 
3) Årsberetning 

 
Året 18-19 har været et begivenhedssår, med vores 40-års jubilæums reception for særligt 
indbudte og koncert for alle, den 16. marts, med Michael Learns To Rock og Back to Back 
i en dobbelt koncert, som det der har fyldt mest. Den aften var Kometen fyldt med god 
stemning og glade mennesker. I forbindelse med jubilæet fik vi lavet et nyt logo, som vi med tiden 
håber folk vil forbinde med gode oplevelser. 
 
Men for at starte ved sidste årsmøde, den 13. september 2018, var vist det arrangement, 
hvor vi har været færrest mennesker, nemlig 2 gæster, hvor den ene har været med i rådet 
siden: velkommen Mette. 
Bedre gik det den 29. september 2018, hvor vi havde besøg af Red Warzawa og 
Manticora, en pænt fyldt sal, og et godt salg i baren. 
Manticora var så glade for at spille hos os, så de kom igen den 6. april 2019, efter denne 
koncert regnede vores ”bar-mand” ud, at vi havde flyttet rundt på ca. 800 dåser øl/vand, 
plus alt det andet. 
 
Den 27. oktober 2018 kom et af vores lokale bands, Black Door Parole, til Kometen, denne 
aften var der ikke så mange forbi, men som så mange gange før, havde dem, der var her, 
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en fest. 
 
Den 2. november lavede vi en støttekoncert sammen med Dansk Flygtningehjælp, med 
Søren Berlev Rock`n Roll Hotel som hovednavn, af forskellige årsager blev det ikke den 
succes som håbet, men vi fik dog sendt 9.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp. 
 
Noget helt andet musik kom til Kometen den 24. november, hvor Thomas Kjellerup, fyldte 
rummet med hans dejlige sange, det er ikke så tit han er på Sjælland, så det var dejligt, at 
han ville komme til Hvidovre. 
 
Den 2. februar 2019 var Copenhagen Big Band på besøg en eftermiddag, hvor ca. 100 
mennesker blev godt underholdt af et stort band. 
 
Bjørnen Bjørn var på besøg på musikskolen den 27. april, sammen med Sigurt Barrett. 
150 børn og voksne hørte om Verdens historie og selv de mindste børn var fanget af 
fortællingen og sange. 
 
Den 18. maj var nogle af os 2 steder på en gang, om eftermiddagen hjalp vi Kulturrådet 
med opera arrangement på Amfien og om aftenen havde vi besøg af Grumpynators og 
Taggy Tones i Kometen, 2 meget forskellige, men gode arrangementer. 
 
Vores sidste koncert på Risbjerggård var den 24. august med Alberte Winding, en lille 
dame, der fylder meget, når hun står på scenen, der var godt fyldt på gården den aften. 
 
Den 31. august var det godt vejr, rådhusets kantine var klar med mad og drikkelse, og over 
150 mennesker var klar til musik med Spirit of New Orleans, en dag hvor alt klappede. 
 
I lørdags den 14. september var Bob`s Your Uncle og Shrink Freud på besøg i Kometen, 
den første halvdel af koncerten var stille og rolig i forhold til sidste. Synd, at der ikke var 
flere end ca. 50 mennesker, der havde fundet vej til denne oplevelse. 
 
Noget vi har set en del på i det forgangne år, er at få optimeret vores barsalg, vi har 
investeret i et køleskab, hvor der er sat hjul under, så vi kan flytte det ned i salen og have 
flere kolde drikkevarer lige ved hånden. Vi har fået kontakt med en spejdergruppe, der 
hjælper os ved nogle af de store arrangementer, og jeg skal love for, at de er effektive. 
Desuden har vi fået lavet et standardsortiment af drikkevarer, og ikke mindst fået fat i et 
fadølsanlæg, der kan klare varmen i salen og følge med ølsalget til visse koncerter. 
 
Et andet tiltag er, at vi holder 2 planlægningsmøder om året, så nu er vi allerede godt i 
gang med at få koncerterne i 2020 på plads. 
 
Vi glæder os til at lave en masse nye koncerter her i Hvidovre, til alle dem der har lyst til at 
være med. 
 



 

 
 

4) Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 

5) Valg til Musikrådet 
 

a. 3 repræsentanter vælges for 2 år. Alle tre modtog genvalg. 
b. 2 suppleanter vælges for 1 år: 

Michael, Jørgen og Stig stiller op til valg som suppleanter. 
Michael blev valgt som 1. suppleant. 
Stig blev genvalgt som 2. suppleant. 
 

6) Eventuelt 
a. Arbejdsgrundlaget ønskes ændret og tilrettet til år 2020. 

Begrundelsen er, at der ønskes flere stemmeberettigede og rådets arbejde 
har udviklet sig.  



 

 
 

 
 
Dirigent, Daniel Larsen, har 03.10.19 godkendt referatet.  
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