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Referat 
 

1) Valg af dirigent 
Daniel Larsen accepterede udpegning.  
 
Af stemmeberettigede borgere var 18 Hvidovreborgere mødt frem. 
 

2) Valg af stemmetællere 
Mette og Erik blev valgt. 

 
3) Årsberetning v. formand, Kirsten Larsen 

 
Så er der gået endnu et år, et år hvor Corona ikke har fyldt så meget. 
 
Vores år startede, som sædvanligt med årsmøde. Denne gang den 30. september 2021, 
hvor vi efter flere års arbejde har fået nyt arbejdsgrundlag, et der passede bedre til hvad vi 
laver. En af de væsentligste forandringer er, at alle, der bor i Hvidovre, kan være med til at 
stemme på hvem, der skal være i rådet. Man skal altså ikke længere være med i en 
forening. 
 
Allerede et par dage efter, den 1. oktober 2021, havde vi besøg af 3 unge folkemusikere, 
nemlig Dreamers Circus. Der var Kometen pænt fuldt. To dage efter, kunne vi endelig sige 
velkommen til koncerten med Lis Sørensen, en koncert vi har haft på programmet i ca. to 
år – og salen var helt fuld. 
 
31. oktober 2021 var det halloween og hvem er bedre til at underholde børnene denne dag 
end De Onde? En koncert vi afholdt i samarbejde med Kultur og Fritidsforvaltningen i 
forbindelse med et arrangement i Avedøre Bibliotek og Kulturhus. 
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28. november 2021 var der juletræstænding ved Rådhuset og der var vi også til stede med 
en stadeplads og lidt reklame for os selv. 
 
Den hårde rock fyldte Kometen både den 5. november 2021 med Artillery og Manticora, 
den 18. marts 2022 med Red Warszawa og den 23. april 2022 med Statement. Det var 
aftenener med festlige folk og hvor der bliver solgt godt i baren. 
 
Nostalgien var også på besøg i Hvidovre: den 22. april 2022 kom Torben Lendager & The 
Roosters i Kometen, den 21. maj 2022 stod Stig Rossen på scenen og sang Bamses 
sange og den 10. juni 2022 var det Gasolin vi havde på besøg ved hjælp af Gas`N Roll. 
 
En af de koncerter, der er blevet flyttet rigtigt mange gange, er Amatørsymfonikerne, men 
den 11. juni 2022 blev det endelig til noget. 
 
Som noget nyt i år samarbejdede vi med Kultur og Fritidsforvaltningen om Sankt Hans i 
Rebæk Søpark. En helt igennem fin dag, hvor vejret hjalp en del med. Vi havde MGP og 
Grandprix på programmet og det fungerede fint. 
 
Den 28. august 2022 havde vi en af de tilbagevendende koncerter, nemlig vores 
Gårdhavearrangement. I år med Buffalo Band. Selv om der er meget arbejde med at få 
dette arrangement op at stå, er det en dag vi gerne vil. 
  
Den 13. september 2022 indviede vi selv Kulturhus Risbjerggaard med et foredrag om Eik 
Skaløe, der var med til at starte Steppeulvene. Historier blev fortalt af den spændende 
fortæller Jan Poulsen. 
 
Den 17. september 2022 stod vi for baren til Teater Vestvoldens standup arrangement 
med Anden. Der gjorde vi, hvad vi kunne for at få barområdet til at være rigtigt hyggeligt 
med lys og musik. 
 
Den klassiske del af musikpaletten blev opfyldt den 25. september 2022 hvor 
AGENDA:FLAUTA, med deres to fløjter, spillede i Musikskolens sal. 
 
Vi har stadig en del koncerter i 2022 og har allerede nogle stykker klar til næste år, og der 
kommer flere til efterhånden som de ligger helt fast. Vi arbejder også på at prøve noget 
nyt, men mere om dette, når der er lidt mere klarhed over hvad det bliver. Vi har dog måtte 
aflyse en koncert: Troels Trier har besluttet, at han ikke tager ud og giver koncerter mere. 
 
 

4) Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 

5) Valg til Musikrådet 
a. 3 repræsentanter vælges for henholdsvis 2 år: 

i. Kirsten Larsen – formand (2022-2024) 
ii. Stig Jørgensen (2022-2024) 



 

 
 

iii. Nicolai H. Vinkel (2022-2024) 
b. 3 suppleanter vælges for 1 år. 

i. Dennis Hentrich 
ii. Nicolaj Due Søeborg 
iii. Elo Djernæs  

 
 

6) Eventuelt 
a. Vi takker Mette Foli for at anbefale fremmødte at blive interessemedlem  



 

 
 
Referat er godkendt af dirigent, Daniel Larsen, d. 27. september 2022.  
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