DATO: 25. november
2015

Referat af Foreningen KULTURHAVNs Generalforsamling
Den 22. oktober 2015 kl. 19.00 i Hans Nansens Gård
Dagsorden:
Oplæg om Kulturhavn365 v/ projektleder Jonas Kold – hvad kan projektet gøre for din
Forening?
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Fremlæggelse af Foreningen KULTURHAVN´s regnskab til godkendelse (regnskabet kan rekvireres fra d 18/10 ved at skrive til bestyrelsen@kulturhavn.dk).
5. Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for KULTURHAVN festivalen til orientering.
6. Forslag til næste års aktiviteter, herunder evaluering af KULTURHAVN 2015 samt ideer til
fremtiden.
7. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Formanden Christian Eggert Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.
De 9 fremmødte deltagere præsenterede sig med navn og forening.
Marianne Kruckow fortalte om Kulturhavn 365 i stedet for Jonas Kold.
Kulturhavn har eksisteret i 15 år – og man ville gerne bruge havnen hele
året, derfor opstod Kulturhavn 365. Pengene er bevilget af Nordea Fonden
til et 3årigt projekt (2015-2017). Foreninger kan søge op til 25.000 kr. til aktiviteter udenfor Kulturhavn festival perioden. Brug hjemmesiden og få så
mange ideer/svar som muligt. Postkort med kontaktoplysninger blev uddelt.
Marianne opfordrede til at holde øje med en overraskelse som man ville
blive inviteret til den 18. december 2015 om eftermiddagen.
AD.1

Kontorchef Marianne Kruckow blev valgt som dirigent.
Kirsten Eggert Jørgensen (DDS 1.Sundby) blev valgt som referent).
Dirigenten konstaterede lovligheden af mødet jf. foreningens vedtægter.

AD.2

Der var modtaget 1 gyldig fuldmagt.
Der var 5 stemmeberettigede foreningsrepræsentanter tilstede.
I alt 6 stemmeberettigede.

AD.3

Formanden Christian Eggert Jørgensen præsenterede de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer og fremlagde bestyrelsens beretning:
Efter generalforsamlingen 2014 bestod bestyrelse af følgende medlemmer
Bruno Schwede, Vesterbro Lokalradio
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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, Rwanda Culture Union
Jeppe Vöge Danske Freestyle cyklister
Suppleant:
Robert Cihak Celler, Colombia Viva og Casa Latino Americana.
Casper Mortensen Copenhagen Watersport
Udpegede:
Jørgen Krause, Vesterbro Lokalråd
Steen Nørgaard, Islands Brygge Lokalråd
Marianne Kruckow, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Per Vandrup repræsentant for Folkeoplysningsudvalget
Tilforordnet uden stemmeret
Nanna Sørensen, projektleder festivalen KULTURRHAVN
Indsuppleret uden stemmeret
Kirsten Eggert Jørgensen, som frivillig referent.

Jørgen Krause er desværre ikke medlem af bestyrelsen mere, da han kort
tid efter generalforsamlingen afgik ved døden. Jørgen var ikke med så
længe i bestyrelsen men vi lærte ham at kende som en aktiv person, som
vil blive savnet.
Bestyrelsen har holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året, og et
ekstra møde hvor nye bestyrelsesmedlemmer blev introduceret i Kulturhavns historie. Ligesom vi har haft besøg af ferieCamp for at høre noget
om deres måde at organisere sig på.
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.
Midt i maj måned valgt Nanna at opsige sin stilling som projektleder for festivalen KULTURHAVN.
Vi vil her benytte lejligheden til endnu engang at takke Nanna for det store
arbejde hun, gennem mange år har ydet til festivalen KULTURHAVN.
Ud over det daglige bestyrelsesarbejde, står bestyrelsen for bemandingen
vedrørende indchekning af foreningerne og drift af forsamlingshuset under
festivalen.
Nok om bestyrelsens arbejde.
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Årets festival blev afviklet i godt vejr. Selvom der var lidt regn, 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.
Endnu engang blev der udskrevet en konkurrence om årets plakat. Og resultatet har i jo alle set, en meget spændende plakat.
Festivalen blev åbnet af Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen og der
var optræden af UMURAGE med traditionel dans og musik fra Rwanda.
Håndbold klubben ”håndbolden tilbage til København” lavede opvisning.
Dykkere fra dykkerklubben Goplerne kom op af havnen med årets program
(som jo er vandfast).
I lighed med sidste år kunne man deltage i KULTURHAVS aktiviteter rigtig
mange steder. På Islands Brygge, Kalvebod Brygge, Admirals Kaj, Refshaleøen, Enghave Brygge, Valby, Sydhavnen, Papirøen og Arsenaløen. Og
som noget nyt i år var vi også i Nordhavnen
Igen i år var der lavet aftale med Movia, at man under hele festivalen kunne sejle med havne busserne gratis. Et godt supplement til vores egne Kulturhavns både.
Lidt facts om Festivalen 2015
 100.000 besøgende
 100 foreninger og kulturelle aktører
 250 gratis aktiviteter
 1200 frivillige entusiaster
 10 festivalområder i Københavns havn
 Fyldte havnebusser og Kulturhavnsbåde hele weekenden
 3.500 med kulhavn-båden fra Nordhavn til Islands Brygge
 Lands dækkende og lokal pressedækning
Vi har med stor interesse læst evalueringen fra de deltagende foreninger,
og vil bruge materialet til at planlægge næste års festival. De generelle tilbagemeldinger er meget positiv, og langt de fleste foreninger ønsker at deltage igen til næste år.
Det er vel her på sin plads, at rose den store deltagelse i evalueringen fra
de deltagende foreninger.
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Den nye bestyrelse vil gå dybere i denne evaluering, men vi er naturligvis
også spændte på, at høre jeres oplevelse her på generalforsamlingen.

KULTURHAVN 2015 er nok det største vi har lavet, foreningsdelen på Islands Brygge er stadig og vil fortsat være nerven i Festivalen KULTURHAVN
I år er der en særlig grund til at takke sekretariatet for deres indsats med
gennemførelsen af festivallen KULTURHAN. Antoine og Olivia har gjort et
fantastisk arbejde for at få alt til at klappe, og det har ikke hele tiden være
lige nemt at være nye i sekretariatet, og ikke have den erfarne projektleder
ved deres side. Men de har endnu engang gjort at festivallen 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.
Vi kan ikke undlade at nævne et nyt medlem af familien KULTURHAVN365. Selvom bestyrelsen ikke har nogen direkte indflydelse på dette
projekt, hilser vi det velkommen, og glæder os over alle de muligheder det
giver foreningslivet i København i og omkring Københavns havn.
Sidste år nævnte vi, at vi havde indgået en ny samarbejdsaftale med Københavns kommune, og heri var der en trepunkts målsætning
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
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 i august 2016.

Beretningen blev godkendt med 6 stemmer.
Carsten Thrane fra foreningen NewMoves havde været til dans på Papirøen. Fredag med salsa, og lørdag med swing-dans. Det var en stor succes. Når foreningerne deltager på Kulturhavn arbejder foreningerne godt
sammen. Carsten roste forenings-workshoppen, som blev afholdt søndag.
Her tænkte Carsten på arrangementet om søndagen på Islands Brygge
med baser om, hvad en forening kan søge om i Københavns Kommune.
Kulturhavn kan lade sig inspirere af Folkemødet på Bornholm.
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AD.4

Kasseren Kim Würtz fremlage Foreningen KULTURHAVNs regnskab.
Regnskabet blev godkendt med 6 stemmer.
Se regnskab sidst i beretningen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

AD.5

Antonie (sek.) orienterede om det foreløbige regnskab for Kulturhavn festivalen, som i år kommer ud med et underskud på mindst 155.000 kr.
Marianne fortsatte med at sige, at underskuddet ville blive overført til næste
års budget, men man ville søge om en større bevilling.
Forsamlingen klappede af det fremlagte regnskab.

AD.6

Marianne Kruckow startede med at fortælle, at man i Sekretariatet/bestyrelsen havde drøftet om tidspunktet for afholdelse af Kulturhavn
festivalen var det rette eller man skulle forsøge at flytte datoen. En ny dato
kunne være den 26-28. august 2016. Marianne opfordrede til at komme
med argumenter for og imod en flytning.
Carsten Thrane, NewMoves, syntes at det var fornuftigt at flytte den. Så
kunne der måske komme spejdere med igen.
Marianne Kruckow fortalte, at de havde kikkede meget på hvad der foregår
i Kbh. Der er mange store arrangementer i den mellemliggende periode.
Christian Eggert Jørgensen sagde, at det var vigtigt at der ikke var for
mange store arrangementer samtidig i Kbh. Det er vigtigt, at se på helheden for festivalen og ikke hvad der passer ens egen forening bedst.
Karsten fra foreningen Blues Dancing udtalte, at det var godt at folk var
kommet hjem fra ferie.
Olivia (sek,) fortalte, at det havde været svært i år, at få kontakt til firmaer,
da mange stadig var på ferie.
Marianne Kruckow sagde, at en flytning af dato ville ramme et mindre antal
foreninger f.eks. vandsport.
Carsten Thrane, NewMoves, det ville være godt for Folkemøde ideen hvis
det var sidst i august.
Men det er også meget vigtigt, at Kulturhavn ikke bliver for mange steder,
så det ikke hænger sammen.
Marianne Kruckow gav udtryk for, at alle aktiviteter foregår omkring havnen. Måske lidt mindre på Islands Brygge.

AD.7

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen i 2015 består af 6 valgte forenings
repræsentanter. Forsamlingen vedtog dette enstemmigt.
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AD.8

Kim Würts KSSK og Christian Eggert Jørgensen 1 Sundby er ikke på valg i
år. Bruno Shwedes, Vesterbro Lokalradio, overgår som udpeget medlem
for Vesterbro Lokaludvalg.
Der blev opstillet 4 kandidater til 4 pladser.
Jytte Klarskov, Amager Linedansers, valgt for 2 år.
Anne-Marie Mathiesen, Rwanda Culture Union, valgt for 2 år.
Carsten Thrane, NewMoves, valgt for 2 år.
Casper Mortensen, CWS, valgt for 1 år.

AD.9

Robert Cihak Celler, Columbia Viva og Casa Latinoamericana blev valgt
for 1 år.

AD.10

Ruth Seiding (Foreningen Folkeslag) blev valgt som revisor.

Ad.11

Marianne Kruckow takkede bestyrelsen for det gode samarbejde, og specielt for deres indsats i Forsamlingshuset.
Carsten Thrane, NewMoves, Det er prisværdigt og Kulturhavn er en fantastisk organisation.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden. Formanden takkede sekretariatets medarbejdere for deres flotte
arbejde endnu engang og specielt Olivia og Antonie som var nye i faget,
samt dirigenten for at have ledet os godt gennem mødet.

Referent Kirsten Eggert Jørgensen
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Regnskab Foreningen Kulturhavn 2014/15
1/10 2014 - 30/9-2015
Møder
Forsamlingshuset
gebyrer og renter
Gaver og diverse
I alt

Indtægter Udgifter
0,00
1.598,05
6.221,00
5.484,95
18,70
365,00
0,00
0,00
6.239,70
7.448,00

Året Overskud/Underskud

-1.208,30

Status pr. 30/9 2015
Aktiver
Kasse
Kontanter
Bank
Bankbeholdning 30/9-15
Udestående
Diverse Udestående

0,00

0,00

14.476,46

14.476,46

0,00

0,00

Aktiver I alt

14.476,46

Passiver
Kreditorer
Egen kapital
beholdning 1/10-14
Årets resultat
Beholdning pr. 30/9-15

0,00

0,00

15.684,76
-1.208,30
14.476,46

14.476,46

Passiver I alt

14.476,46

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 gennegået foreningen Kulturhavns bogføring, ligsom jeg har kontrolleret at kasse- og bankbeholdning er tilstede

Ruth Seiding
Revisor
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