FORENINGEN KULTURHAVNs
GENERALFORSAMLING 2018
Mandag d. 29. oktober 2018 kl.18.30
i Hal C, Arsenalvej 6, 1436 København
REFERAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Fremlæggelse af Foreningen KULTURHAVNs regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for Kulturhavn Festival 2018 til orientering
Evaluering af Kulturhavn Festival 2018 samt ideer til fremtiden
Ny model for brugerinddragelse og fremtid for foreningen KULTURHAVN
Behandling af vedtægtsændringer (se vedhæftede vedtægtsændringer)
Nedlæggelse af foreningen
Valg af bestyrelse og suppleanter (i det tilfælde af at punkter 7. og 8. ikke går igennem).
Nis Kristensen, Kim Würtz og Per Vandrup er på valg
10. Anvendelse af foreningens formue efter nedlæggelsen (hvis punkt 8. går igennem)
11. Eventuelt

Tilstede: Se Bilag 1 med deltagerlisten
Velkomst ved formand Per Vandrup
Ad. 1
Jonas Kold valgt som dirigent ved akklamation.
Jakob Laustsen valgt som referent ved akklamation.
Jan Henriksen fra Sekretariatet gav en kort orientering om den fremtidige model/metode for
brugerinddragelse. Formålet er at sikre en enkel og praksisnær brugerinddragelse med udgangspunkt i
foreningsmodellen og andre måder at arbejde med brugerinddragelse på.
Den fremtidige model arbejder med et repræsentantskab der bredt repræsenterer de forskellige
aktivitetsformer. Der arbejdes som udgangspunkt med 20 kategorier.
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Ad. 2
Formand Per Vandrups beretning: Årets bestyrelsesmøder har medført mange debatter. En af de
centrale har været, hvordan kan vi genvinde den tæthed – nærhed og det samvær, som er vigtig for
Kulturhavn. I 2018 blev nogle områder ikke anvendt, andre blot flyttet.
Ofelia Plads kunne rumme mange aktiviteter men blev vurderet at være for stor på nuværende
tidspunkt. Festivalen benyttede 5 områder:
•
•
•
•
•

Reffen – som tidligere var på Papirøen.
Arsenaløen – brugt til Børnelandet der tidligere lå ved plænen ved Operaen.
Nordhavn kom til for fire år siden, og er blevet godt understøttet af Østerbro Lokaludvalg.
Sydhavn betragtede vi som eet område, men var lidt på to lokationer, en ved Slusen og en i
boligområdet.
Islands Brygge, - Kulturhavns Vugge - stadig et aktiv, og kunne vi fortætte det endnu mere?
Plænerne i syd er dyre at leje, så kun begrænsede muligheder.

Vi har også haft principielle debatter om fotopolitik og om nogen foreninger kønsdiskriminerede, - her
blev konklusionen at vi følger kommunens fotopolitik, og så længe en forening er godkendt som
folkeoplysende er den velkommen på kulturhavn.
Vi har hele tiden skulle holde fokus på at samarbejdsaftalen med kommunen blev overholdt.
Vi tog også tre områder ud til ekstra kontakt, for at holde deltagelsen så bred som mulig og fordi vi fik
nogle faciliteter som kunne fremme dette. Det gav desværre ikke så megen positiv respons som vi
håbede.
En af de store udfordringer har hele tiden været, at få foreninger som bor langt væk fra havnen til at
deltage, eller rettere sagt til at se deres udbytte af deltagelse.
En debat har også været at skaffe flere engagerede bestyrelsesmedlemmer, eller på anden måde
engagere deltagere i udviklingen af en endnu bedre Kulturhavnfestival, så her kom tankerne om ny
organisering ind.
Årets festival havde ca. 150 deltagende foreninger og institutioner, vist det højeste nogensinde og det
er jo godt. De frivillige hjælpere, crew og guides var der desværre kun 47 af med 52 vagter. Behovet var
170 vagter, så noget måtte skæres væk. Ærgerligt i betragtning af at man nemt kan tilmelde sig en
hjælpervagt via CPH Volunteers.
Til slut kan jeg sige, at der står 23 – 25 august i min kalender for Kulturhavn i 2019, håber vi ses.
Efterfølgende snak/diskussion:
• KULTURHAVN er spredt lidt for meget ud. Formanden appellerer til at samle KULTURHAVN til få
enkelte steder, men det skaber mulighed for at ”gæster” zapper lidt meget rundt og ikke får den
fulde oplevelse af foreningernes virke.
• Foreningen Game ønsker en tættere geografisk placering med andre foreninger/aktører.
• Det kunne være interessant med flere foreninger/aktører – såsom politiske ungdomsforeninger,
scenekunstforeninger, aftenskoler mv.
Formandens beretning blev godkendt.
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Ad.3 Foreningen KULTURHAVNS regnskab ved kasserer Kim Würtz. Der er ikke brugt penge i foreningen.
Der har ikke været indtægter og udgifter. Kun banken har taget gebyrer: 472,50 kr. Der er pr. 30.
september 2018 11.621,18 kr. stående på bankkontoen. Se detaljeret regnskab på Bilag 2.
Ad.4:
Regnskab for KULTURHAVN festival 2018 v. Jan Henriksen fra Sekretariatet. Festivalen Kulturhavn koster
ca. 2,4 mio. kr. Festivalen havde fået meget støtte fra forskellige instanser. Skal det være muligt for
foreninger i fremtiden af tilbyde salg af mad/drikke? Det tages op i begyndelsen af 2019.
Ad 5:
Præsentation af evalueringen v. Jan Henriksen fra Sekretariatet. Overordnede var foreningerne tilfredse
med Festivalens afholdelse. To punkter til forbedring kunne være omklædningslokaliteter, samt
mulighed for opbevaring af ejendele for foreningerne/aktører. Der er lidt uenighed om børnelandets
placering.
Ad.6:
Ny model for brugerinddragelsen v. Jan Henriksen fra Sekretariatet. Generalforsamlingen tog punktet til
efterretning i lyset af den tidligere orientering fra sekretariatet.
Ad 7:
Behandling af vedtægtsændring v. Formand Per Vandrup.
Det er Bestyrelsens ønske at ændre punkt 10.1. og at ændringen er øjeblikkeligt gældende.
Tilføjelse: ”Denne vedtægtsændring gælder ved øjeblikkelig virkning”.
Forslag til vedtægtsændring blev vedtaget af alle stemmeberettigede med den foreslåede ændring.
Ad. 8:
Nedlæggelse af foreningen. Generalforsamlingen skal stemme om at nedlægge foreningen.
Foreningen KULTURHAVN er efter afstemning enstemmigt opløst med 12 stemmer for.
Ad. 9:
Udgår
Ad 10:
Anvendelse af foreningen KULTURHAVNS formue v. Per Vandrup. Generalforsamlingen vedtog følgende:
”Tidligere Formand Per Vandrup og tidligere revisor Christian Eggert Jørgensen, bemyndiges til at
nedlægge bankkonto, og uddele de resterende midler til 2-3 deltagende foreninger i Kulturhavn
Festivalen. Tildelingen skal ske efter følgende kriterier; mange års deltagelse, inkl. deltagelse i Festivalen
2019.”
Ad 11: Eventuelt blev personlige meninger ytret om hvem der skal blive en del af det nye
repræsentantskab.
Generalforsamling slut.
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Det nye repræsentantskab i Kulturhavn Festivalen
Kort drøftelse af hvilke foreninger/aktører, der kan blive en del af Repræsentantskabet.
Skal alle folkeoplysende foreninger/aktører kunne blive en del af Repræsentantskabet eller gælder
det kun de tidligere deltagende foreninger/aktører.
Repræsentantskabet repræsenterer alle folkeoplysende foreninger selvom de kommer fra
specifikke foreninger.
Ønsket er repræsentanter fra mange forskellige aktørgrupper og foreninger.
Repræsentantskabet, d. 29.10.2018:
Verdenskultur:
Musik:
Idræt på vand:
Holdsport:
Individuel idræt:
Solodans:
Pardans:
Sundhed…:
Natur:
Spejder:

Casa de España en Dinamarca
Rwandese Culture Troupe – UMURAGE
Musik i farver
Copenhagen Raft Entertainment
Copenhagen Watersport
KSSK
New Moves
Lucky Feet dance
Amager Line Dancers
Illutron
KFUM

Der bliver inviteret til repræsentantskabets første møde som afholdes torsdag den 24. januar 2019
kl. 17:30.
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Bilag 1. Deltagerliste KULTURHAVN Generalforsamling d. 29. oktober 2018
Navn:

Deltager

Stemmeret

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Fra bestyrelsen:
Per Vandrup (KFUM)
Carsten Thrane (New Moves)
Nis Kristensen (Lucky Feet dance)
Kim Würtz (KSSK)
Anne Marie Mathiesen (Rwandese UMURAGE)
Jytte Klarskov (Amager Linedancers)
Øvrige foreningsrepræsentanter:
Anni Brinkløv (Kulturværkstedet Dagmar)
Oliver ? (Game)
Isabella Madsen (Game)
Sven Cleemann (Musik i farver)
Morten Pedersen (Musik i farver)
Deep (Deep Dancing Diva’s)
Betina Nørskov (Københavns Trampolinklub)
Malene Nielsen (Copenhagen Watersports)
Kristian Eggert Jørgensen (DDS 1. sundby)
Alex Randskov (Copenhagen Raft Entertainment)
Rune Møller (Copenhagen Raft Entertainment)
Daniel Randskov (Copenhagen Raft Entertainment)
Christina Valdes (Casa Espania)
Pedro Macia (Casa Espania)
Christian Liljedahl (Illutron)

X
X

X

Fra Sekretariatet:
Jan Henriksen
Jonas Kold
Jakob K.V. Laustsen

X
X
X
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Bilag 2. Regnskab
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