
 

 
 

 
 
 

 

Referat af årsmøde i Hvidovre Kulturråd 
Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00 i 

Kometen (tidligere Medborgersal) , Hvidovrevej 280 
Afbud: Erik Brouer 

 
 

 
 
 

 
Dagsorden 
 
 1) Valg af dirigent  
 2) Godkendelse af forretningsorden 
 3) Valg af stemmetællere 
 4) Forretningsudvalgets beretning 
 5) Indkomne forslag 
 6) Fremtidige arrangementer 
 7) a) Valg til Forretningsudvalget – 2 vælges for 3 år 
  b) Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget 
                          8)    Kulturprisen 
 9) Eventuelt 
 
 

 
 
Referat 
 
1) Valg af dirigent 
 

Ole Bested blev valgt til dirigent. 
 
 

2) Godkendelse af forretningsorden 
 
Forretningsorden godkendt. 
 
Dirigent bekræfter, at der er indkaldt til årsmøde i tide via email til 
159 stemmeberettigede foreninger samt via annoncer i avisen og 
på Facebook. Betingelserne er opfyldt.  
Dirigent gør endvidere opmærksom på, at hele mødet bliver 
optaget, og at man oplyser sit navn ved evt. spørgsmål. 
 
Ingen bemærkninger til dagsorden eller forretningsorden. 
 
Keld Blom ønsker her at tilknytte en kommentar: 
Forretningsordenen er ikke ændret siden sidste årsmøde og For-
retningsudvalget har ingen kommentarer. 

 

 

 
Hvidovre Kulturråd 
Center for Kultur og Fritid 
Høvedstensvej 45 
2650 Hvidovre 
 
Sagsbehandler: 
June Bjaarnø 
 
Tlf. direkte: 36 39 32 78 
jby@hvidovre.dk 
 

 



Vi har haft en henvendelse i Hvidovre Avis fra et tidligere medlem 
omkring stemme-proceduren. 
Kulturrådet arbejder ud fra det af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) 
godkendte Arbejdsgrundlag. I henvendelsen fra Hvidovre Avis 
den 8.september 2021, ønskes der en mulighed for, at alle kan 
stemme og ikke som i dag, hvor et medlem fra hver af de mere 
end 450 foreninger som varetager mere end 35000 mellemmers 
interesser kan. 
Vedtægterne skal afspejle Kulturrådet. Vi har altid gjort det efter 
reglerne. 
Vi har videregivet dette til KFU og borgmesterkontoret og afventer 
udspil derfra. 
Der sidder medlemmer i Kulturrådet, der er forankret i Hvidovres 
foreninger. 
Hvis man har nogle kommentarer eller forslag til, hvordan det 
burde være, er man meget velkommen til at henvende sig til Kul-
turrådet og sekretariatet. 
 

 
3) Valg af stemmetællere 

 
Anne Kølle og Dan Jensen blev valgt som stemmetællere. 
 
 

4) Forretningsudvalgets beretning 
 
Formand Keld Blom Nielsen bød velkommen. 
 
Beretning: 
 
Kulturrådets beretning 2020-2021 
 
Vi har haft CORONA i mere end 1,5 år og har forsøgt at stable ar-
rangementer på benene ud fra de af kommunen/regeringens gæl-
dende restriktioner. 
Vi øjnede en mulighed for at lave en virtuel koncert, men så blev 
Kometen, som skulle lægge lokale og lyd/lys til lukket ned. 
Så fik vi en mulighed for at afholde det et andet sted i Hvidovre, 
men det blev ligeledes lukket ned. 
Efter den gradvise åbning af samfundet har vi igen kigget i kalen-
deren, for at få afviklet de allerede indgåede kontrakter. Flere af 
arrangementerne forventer vi at have afholdt med udgangen af 
2021. 
Det har ikke været nemt.  Meget forarbejde er blevet udskudt, 
men vi synes, at vi har kunnet afholde det, der var forsvarligt, med 
mundbind, ansigtsskærm og sprit. 
Vi har haft en sikker kurs og ingen Corona-tilfælde, der kan hen-
føres til vores arrangementer. 
Jeg vil i den anledning sige tak til de mange publikummer, som vi 
har haft, for at udvise ansvarlighed og tålmodighed ved vores af-
viklinger. 
Det betyder også, at vi ikke har fået udnyttet hele budgettet. 
 
Følgende arrangementer har vi gennemført i Coronatiden fra den 
11. marts 2020 og frem til dato: 
1. Opera på Amfi med 200 deltagere den 6. september 2020 



2. Mikkel Beha-foredrag med 230 deltagere den 8. oktober 2020 

3. Mjød-foredrag med 20 deltagere den 22.10.2020 

4. Gasbox dobbelt koncert med begrænsede antal deltagere – 

325 deltagere den 31. oktober 2020. 

5. Årsmøde 2020 med 15 deltagere den 12. november 2020 

6. Dans på Torvet med ca. 300 deltagere den 11. august 2021 

7. Opera på Amfi 2021 med 110 deltagere den 29.august 2021 

8. Jesper Vollmer-foredrag med 110 deltagere den 5. september 

2021 

 
Arrangementer som blev aflyst i 2020/21: 
1.  Ægtrilning den12. april 2020 

           2.  Havnens dag den 13. juni 2020 
           3.  Dans på Torvet den 12. august 2020 
           4.  Foredrag med Jacob Søndergaard den 2. november 2020 
           5.  Hvidovre Hobbydag den 7. november 2020 
           6.  Heksekvinder i Burkino Farso den 25. november 2020 
           7.  Ekstrem Runner – foredrag den 4. februar 2021 
           8.  Ægtrilning den 4. april 2021 
           9.  Koncert med Mofro den 24. april 2021 
          10. Havnens dag juni 2021  

 
Arrangementer i 2020 som er blevet udskudt: 
1. Irsk aften – udskudt til den 13. november 2021 

2. Jazz i Hvidovre - ikke fastlagt endnu. 

3. Kulturnat - ikke fastlagt endnu. 

4. Koncert med Third Wheel Drive – ikke fastlagt endnu. 

5. Tur til Sprogø – ikke fastlagt endnu 

 

 
Tak til Hvidovre Kulturråd for stor tålmodighed i denne svære tid 
og tak til publikum. 

 
  

5) Indkomne forslag  
 
Ingen indkomne forslag. 
 
 

6) Fremtidige arrangementer  
 

Keld Blom introducerer på power-point de næste 3 arrangementer i    
2021:  (flyers tilgængelige på alle borde): 

• Koncert med Hula Hula Band den 25. september 
2021 

• Koncert med Johnny Hansen & Country Friends 
den 28. oktober 2021 

• Irsk Aften den 13. november 2021 
 

I 2022 vil der igen være Ægtrilning, Opera på Amfien, Dans på 
Torvet m.fl. Hold øje med avisen og Facebook. 
 
Hvis publikum har nogle forslag til arrangementer, er man 
velkommen til at tage fat i Hvidovre Kulturråd. 



7a) Valg til Forretningsudvalget – 2 vælges for 3 år 
 
      Der er 10 stemmeberettigede foreninger tilstede. 
 

Keld Blom Nielsen fortæller om, hvad det går ud på at være i 
Hvidovre Kulturråd - hvor tit man mødes – planlægning af året – 
frivilligheden m.m. 
 
På valg: 
Benthe Viola Holm – genopstiller 
Jette Jørgensen – genopstiller 
 
Benthe Viola og Jette fortæller om sig selv og deres engagement i 
Hvidovre Kulturråd. 
Ingen fra salen ønsker at stille op, hvilket betyder at 
Benthe Viola Holm – valgt 
Jette Jørgensen – valgt. 

       
 
7b) Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget 
 
     Tove Holdt – genopstiller. 
     Thorbjørn Rasmussen – genopstiller. 
      Dorte Stollesen – genopstiller. 
 

Tove, Thorbjørn og Dorte fortæller om sig selv, og hvorfor de ønsker 
at fortsætte med at være en del af Hvidovre Kulturråd. 
 
Ingen fra salen ønsker at stille op, hvilket betyder at 
Tove Holdt, 1. suppleant – valgt. 
Thorbjørn Rasmussen, 2. suppleant – valgt. 
Dorte Stollesen, 3. suppleant – valgt. 
 
 

8) Kulturprisen 
 
Årets Kulturpris gik til formanden for Hvidovre Atletik & Motion: 
Martin Roald-Arbøl.  
Kulturrådet ønsker stort tillykke med prisen. 
 
Martin Roald-Arbøl takkede for anerkendelsen. 
 
 

9) Eventuelt 
 

Intet til eventuelt. 
  

 
 
  
Ole Bested lukker årsmødet. 
 
 
 
Referent: June Bjaarnø 
                   Dirigent Ole Bested 


