DATO: 10. november
2016

Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling
Den 13. oktober 2016 i Hal C, Arsenalvej 6, 1436 Kbh. K
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse af Foreningen KULTURHAVN´s regnskab til godkendelse (regnskabet kan rekvireres fra d 10/10 ved at skrive til bestyrelsen@kulturhavn.dk).
4. Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for KULTURHAVN festivalen til orientering.
5. Forslag til næste års aktiviteter, herunder evaluering af KULTURHAVN 2016 samt ideer til
fremtiden.
6. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsen og suppleanter.
8. Valg af Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Formanden Christian Eggert Jørgensen bød igen velkommen til de fremmødte.

AD.1

Jan Henriksen, leder af Kulturhuset Islandsbrygge og leder af Kulturhavn
sekretariatet fortsatte som dirigent.
Kirsten Eggert Jørgensen (DDS 1.Sundby) fortsatte som referent.
Dirigenten konstaterede lovligheden af mødet jf. foreningens vedtægter.
Der var 9 stemmeberettigede foreningsrepræsentanter tilstede.

AD.2

Formanden Christian Eggert Jørgensen præsenterede de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer og fremlagde bestyrelsens beretning:

Efter generalforsamlingen 2016 bestod bestyrelse af følgende medlemmer
Christian Eggert Jørgensen, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i København (1. Sundby DDS)
Jytte Klarskov, Amager Linedance
Kim Würtz, Københavns Sport Stacking Klub
Anne-Marie Mathiesen, Rwandese Culture Troupe - Umurage
Kasper Mortensen Copenhagen Watersport
Carsten Thrane NewMoves
Suppleant:
Robert Cihak Celler, Colombia Viva og Casa Latino Americana.
Udpegede:
Bruno Schwede, Vesterbro Lokalråd
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Steen Nørgaard, Islands Brygge Lokalråd
Marianne Kruckow, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Per Vandrup repræsentant for Folkeoplysningsudvalget
Tilforordnet uden stemmeret:
Antoine Améaume
Indsuppleret uden stemmeret;
Kirsten Eggert Jørgensen, som frivillig referent.

I forbindelse med strukturændringer i KFF, er Marianne Kruckow blevet erstattet af Jan Henriksen.
Bestyrelsen har holdt 7 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året, og et
ekstra møde hvor vi drøftede Kulturhavns fremtid. Der har været nedsat en
arbejdsgruppe, der har set på justering af vores vedtægter. Resultatet af
dette arbejde har været behandlet på en ekstraordinær generalforsamling
umiddelbart før dette møde.
Bestyrelsen har primært beskæftiget sig med sparring med KULTURHAVN
festivalens sekretariat, således at det endnu engang kunne blive en god og
spændende KULTURHAVNs festival, til glæde og gavn for foreningslivet i
København Kommune.
Ud over det daglige bestyrelsesarbejde, står bestyrelsen for bemandingen
vedrørende indchekning af foreningerne og drift af forsamlingshuset under
festivalen på Islands Brygge.
Nok om bestyrelsens arbejde.
Årets festival blev afviklet i godt vejr. Selvom der var lidt regn søndag, fik
det ingen nævneværdig indflydelse på festivalen.
Der var under hele festivalen en god stemning, som vores gæster og foreninger forhåbentlig har nydt godt af.
Også ved denne festival var der mange aktiviteter, mange var gengangere,
men der var også nye aktiviteter. Vi vil ikke fremhæve nogen foreninger
frem for nogle andre.
Pressedækningen var atter helt i top, omtaler i aviser/radio/tv og på webaviser, det kan vi være stolte af. 13 webavis omtaler 1 national avis 2 x
radio og 1 gang TV.Vi har været meget synlige i bybilledet med vores meget iøjnefaldende plakat.og har haft 20 bannere, 40 infostandere, 20
beachflag og 130 abribus.

Festivalen blev åbnet af overborgmesterborgmester Frank Jensen. Og der
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var en menneskepyramide, samt en robådsparade.
I lighed med sidste år kunne man deltage i KULTURHAVS aktiviteter rigtig
mange steder. På Nordhavnen, Refshaleøen, Ofelia Plads, Operaen, Papirøen, Arsenaløen, Gammel Dok, Islands Brygge, Enghave Brygge og
Sydhavnen. Kulturhavn festivalen dækker nu virkelig hele havnen. Det skal
nok overvejes, om man har nået det maksimale med det deltagende antal
foreninger in mente.
Igen i år var der lavet aftale med Movia, så man under hele festivalen kunne sejle med havne busserne gratis. Et godt supplement til vores egne Kulturhavns både.
Lidt facts om Festivalen 2016
 Rigtig mange besøgende
 130 foreninger og kulturelle aktører
 244 gratis aktiviteter
 1400 - 1500 frivillige entusiaster
 10 festivalområder i Københavns havn
 Fyldte havnebusser og Kulturhavnsbåde hele weekenden
 30.000 unikke besøgende på Kulturhavns Hjemmeside i august måned
 1000 personer har hentet vores app.
Vi har endnu ikke læst evalueringen fra de deltagende foreninger, men bestyrelsen ser frem til at behandle den på det kommende bestyrelsesmøde.
Vi er naturligvis også spændte på, at høre jeres oplevelser omkring Kulturhavn festivalen her på generalforsamlingen.

KULTURHAVN 2016 er nok det største vi har lavet, foreningsdelen på Islands Brygge er stadig og vil fortsat være nerven i Festivalen KULTURHAVN.
Igen i år er der grund til at takke sekretariatet for deres indsats med gennemførelsen af festivallen KULTURHAN. Antoine, Olivia og Joan har gjort
et fantastisk arbejde for at få alt til at klappe.
De har endnu engang gjort at festivalen KULTURHAVN fremstår, som en
af Københavns største kultur aktiviteter. En stor TAK for det.
En speciel tak til alle vores værter og værtinder, som gør en fantastisk indsats for at få det praktiske arbejde til at glide under festivalen.
I forhold til foreningen Kulturhavns samarbejdsaftale med Københavns
kommune, skal festivalen leve op til følgende
1. Mindst 60 københavnske foreninger skal årligt deltage i festivalen
2. Mindst fem nye foreninger skal årligt deltage i festivalen
3. Der skal være omtale af festivalen i både lokal og national presse
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Og jeg er glad for, at vi fint har levet op til denne målsætning.
Vi vil gerne fortsat have en fuldtallig bestyrelse, og vi håber derfor, at vi ved
det efterfølgende valg, får rigtig mange kandidater der ønsker at stille op.
Og til sidst, vi ses igen til næste år til Kulturhavns festival 25. 27. August
2017.
AD.3

Kassereren Kim Würtz var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, derfor fremlagde formanden Christian Eggert Jørgensen Foreningen KULTURHAVNs regnskab.
Christian fortalte, at foreningen ingen indtægter havde haft i det foreningsåret. Det skyldtes, at vi normalt solgte sodavand/øl til deltagerne på festivalen kulturhavn - men det havde vi ikke gjort i år, da vi ikke havde Forsamlingshuset hvor deltagerne kunne spise deres mad. Udgifterne var bespisning af bestyrelsen til deres møder.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med 9 stemmer.

AD.4

Projektleder for Kulturhavn Antonie fremlagde det FORLØBIGE regnskab
for Kulturhavn festivalen 2016 til orientering. Regnskabet udviser pt. et
overskud på 32.104 kr. Kulturhavns regnskab er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede regnskab. Overskuddet overføres til næste års festival.
Mogens fra IK 99 spurgte om hvad beløbet fra BY og Havn dækkede. Antonie svarede at det dækkede diverse materialer mm.
Per fra KFUM Lundehus gruppe sagde, at Kulturhavn politisk var et meget
billigt projekt for kommunen, når man så på hvor mange gæster festivalen
havde.
Forsamlingen klappede af fremlæggelsen.

AD.5

Jan (dirigenten) sagde, at han havde deltaget ved mange bestyrelsesmøder, og han mente at bestyrelsen havde ansvaret for vejret. Der var dog
protest fra bestyrelsen om netop disse kompetencer.
Per, KFUM Lundehus gruppe gav udtryk for at Kulturhavns målsætning var
super – godt hvis foreningerne kunne lære/samarbejde med hinanden.
Christian, I Sundby DDS svarede, at det vat lettere at opfylde da alle foreningerne var placeret på Islands Brygge. Vi var tættere sammen.
Carsten, New Moves Spurgte om hvor mange NGO´ er vi har med. Han
synes at man bør overveje noget Folkemøde lignende aktivitet. Det kunne
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være godt. Måske kun en enkelt dag.
Christian, 1. Sundby DDS svarede, at man kunne tale med DUF, og at bestyrelsen måtte arbejde videre med denne sag.
Bent, LOF/Familieskolen (aftenskole) syntes det var en spændende ide –
måske lørdag eftermiddag.
Christian, 1. Sundby DDS svarede at det kunne være godt hvis aftenskolerne ville være med.
Per, KFUM Lundehus gr. Ungdoms Folkemødet på Frederiksberg bliver
også financierer af KBH. kommune – men vi må have en andet målsætning.
Christian, 1 Sundby DDS gav udtryk for, at alt Folkeoplysende arbejde =
demokrati, husk der er kommunalvalg i 2017.
Leon, Sydhavnsklubberne, har ikke selv deltaget men har gået ned ad Islands Brygge under Kulturhavn.
Per,KFUM Lundehus gruppe fra starten handlede Kulturhavn om at profilere foreningslivet. På få år er udviklingen gået fra, at der var 49.000 børn og
unge i foreningslivet til 76.000 deltagere, men til det samme budget.
Carsten Thrane, New Moves ønskede noget ”dating” hvor foreningerne
kunne mødes og netværke.
Bent, LOF mente at der var mere charme da aktiviteterne var centreret på
Islands Brygge.
Leon, Sydhavnsklubberne gav udtryk for, at det at ”Gense det fra sidste år”
var hyggeligt. Nu er det jo blevet til meget mere.
Carsten Thrane; New Moves ville lige provokere lidt – han mente at Kulturhavn gik på 2 ben. Et kulturelt ben og et havne ben. Han syntes Kulturhavn
skulle være en kulturfestival. Man skulle koncentrere sig om det ene ben.
Det må bestyrelsen finde/diskuterer i fremtiden.
AD.6

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen i 2016 består af 8 valgte forenings
repræsentanter + 2 suppleanter.
På dette tidspunkt var der 8 stemmeberettigede til stede.
Forsamlingen vedtog dette enstemmigt.

AD.7

Jytte Klarskov, Amager Linedansers, Anne-Marie Mathiesen, Rwanda Culture Union og Carsten Thrane, New Moves har 1 år tilbage af deres valgperiode.
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Kim Würts KSSK, Christian Eggert Jørgensen 1 Sundby og Casper Mortensen, CWS er på valg i år.
Christian Eggert Jørgen ønsker ikke at genopstille.
Casper Mortensen har ikke deltaget i bestyrelsesmøderne og ikke tilkendegivet om han ønsker genvalg.
Der blev opstillet 4 kandidater til 5 pladser.
For en 2 årig valgperiode blev følgende valgt:
Kim Würts KSSK
Per Vandrup KFUM Lundehus gruppe
Niss Kristensen Lucky Feet
Valgt for 1 år blev:
Bent Christoffersen LOF/Familieskolen
AD.8

Ruth Seiding (Foreningen Folkeslag) blev valgt som revisor.

AD.9

Per, KFUM Lundehus gruppe takkede Christian og Kirsten for deres arbejde med Kulturhavn.
Jan Henriksen takkede fra kommunens side Christian, for hans indsats
gennem de mange år. Også tak til Kirsten. Kulturhavn har ligget godt og
betrykkende i deres hænder , set fra Jans side.
Carsten Thrane gav udtryk for, at han har været med mange steder. Men
jeres arbejde med Kulturhavn har været kvalitetspræget. Det har været
luksuriøst.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden. Formanden takkede Jan, for at lede disse møder i aften. Sagde
også på Kirstens og egne vegne, at de trak sig fra bestyrelsesarbejdet
p.g.a. en stor spejderlejr til sommer. De vil ikke droppe Kulturhavn – de
kommer næste år, hvis Kulturhavn har brug for dem.

Referent Kirsten Eggert Jørgensen
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Regnskab Foreningen Kulturhavn 2015/16
1/10 2015 - 30/9-2016
Møder
Forsamlingshuset
gebyrer og renter
Gaver og diverse
I alt

Indtægter Udgifter
0,00
1.987,00
0,00
0,00
4,22
220,00
0,00
0,00
4,22
2.207,00

Året Overskud/Underskud

-2.202,78

Status pr. 30/9 2016
Aktiver
Kasse
Kontanter
Bank
Bankbeholdning 30/9-16
Udestående
Diverse Udestående

0,00

0,00

12.273,68

12.273,68

0,00

0,00

Aktiver I alt

12.273,68

Passiver
Kreditorer
Egen kapital
beholdning 1/10-15
Årets resultat
Beholdning pr. 30/9-16

0,00

0,00

14.476,46
-2.202,78
12.273,68

12.273,68

Passiver I alt

12.273,68

Christian Eggert Jørgensen
Formand

Kim Würtz
Kasserer
Revisorpåtegning
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Undertegnede revisor, der er valgt på foreningen Kulturhavns generalforsamling, har revideret resultatopgørelsen og balance. I forbindelse med min revision har jeg gennemgået foreningen Kulturhavns bogføring, ligesom jeg har kontrolleret at kasse- og bankbeholdning er tilstede

Ruth Seiding
Revisor
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