
                 

 
Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 

 
Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især 
indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 
 

1. Bestyrelsens sammensætning 2010 
2. Hjemmesiden 
3. Nyhedsbreve 

4. Laden: Hvor var vi, hvad har vi nået, og hvor skal vi hen 

5. Længen 
6. Donationer til Foreningen 
7. Arrangementer i 2010 og foreløbige planer for 2011 
8. Arbejdsgrupperne 

 
 
 

1. Bestyrelsens sammensætning 2010 
Som resultat af generalforsamlingen den 11. februar 2010 blev bestyrelsen sammensat 
således: 
 
Formand:  Susanne Storm Lind 
Kasserer:   Birte Nielsen 
Bestyrelsesmedlem:  Aase Møller 
Bestyrelsesmedlem:  Sonja Malling 
bestyrelsesmedlem: Jørn Jensby 
 
Suppleant:  René Nielsen 
Suppleant: Susanne Petersen 
 
Revisorer: Carsten Wittus og Jørgen Lind 
Revisorsuppleant: Børge Mandrup Jacobsen 
 
Den 15. september meddelte Susanne Storm Lind at hun af helbredsmæssige årsager 
ikke længere kunne varetage arbejdet som formand for foreningen. 
 
På et efterfølgende bestyrelsesmøde den 2. november 2010 var der fuld tilslutning til at 
bestyrelsen ”kørte foreningen videre” frem til Generalforsamlingen 2011. I den forbindelse 
konstituerede bestyrelsen Jørn Jensby som formand og Susanne Petersen, der er 
suppleant,  indtrådte i bestyrelsen. 
 



Bestyrelsen takker Susanne Storm Lind for hendes altid store og engagerede arbejde for 
foreningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hjemmesiden 

Foreningens hjemmeside er i årets løb 
blevet moderniseret væsentligt. Det er 
Steen Kirkegaard Erichsen, der 
oprindeligt lavede foreningens 
hjemmeside, der nu også har 
udformet den nye flotte hjemmeside. 
Det er tanken, at opdateringen af den 
nye hjemmeside løbende skal 
foretages af bestyrelsens medlemmer. 
Medlemmerne opfordres til af besøge 
hjemmesiden, der kan findes på 
adressen: 
 

http://www.kulturhusetbirkelundgaard.dk/ 
 

3. Nyhedsbreve 

 
Der er i årets løb udsendt  ca. 10 nyhedsbreve til medlemmerne. Nyhedsbrevene har 
omhandlet omtale af kommende arrangementer, anmodning om hjælp til praktiske 
arbejder med arrangementer, renovering af laden, m.v. 

 

4. Laden 2010 og 2011: Hvor var vi, hvad har vi nået, og hvor skal 
vi hen 

 
I december sidste år så laden således ud  

http://www.kulturhusetbirkelundgaard.dk/


 
 
Siden er der foregået mange ting. Rigtig mange medlemmer har ydet deres meget 
værdsatte bidrag ved at være behjælpelig med forskellige arbejder. 
 
Laden er blevet renoveret væsentligt. Den er blevet tømt og rengjort  

 
Væggene er minutiøst gået efter for huller, revner, sætningsskader, m.v., der alle er blevet 
udbedret med nye mursten, udskiftning af mørtel mellem stenene, m.v. Murene er kalket 2 
gange. Træværk i bygningskonstruktionen er blevet renset og rengjort.  
 
I dag ser laden således ud: 



 
 
Tak for samarbejdet til kommunens Kulturforvaltning, der er vores ”hovedindgang” til 
kommunen. Tak til arkitekt Karen Marie Børsting for gode råd og anvisninger, bl.a. med 
hensyn til  anvendelsen af materialer. 
 
Dørene/portene er blevet repareret og nøglesystemet tilpasset foreningens behov. Og så 
er der – ikke mindst – installeret alarm i laden. Denne alarm er en af forudsætningerne for, 
at foreningen kan afholde udstilling af forskellig art i laden. 
 
 
 
 
 
 
 
I 2011 består de arbejder, der skal udføres i laden i følgende: 
 
En mindre del af gulvet skal bankes op og erstattes af ny beton, så gulvet bliver ”mere 
jævnt”. 

  
Staldvinduerne skal repareres, så laden igen kan få ”øjne”. Dette arbejde er begyndt og 
Karen Marie Børsting har godkendt en prøverenovering af et af vinduerne. Arbejdet går i 
gang, når det bliver lidt varmere. 



 
Der skal installeres lys i laden, og her skal vi nok på udkik efter en sponsor. Dette gælder 
måske også ”udjævning af gulvet” og etablering af det for afvikling af udstillinger fornødne 
”inventar” . Så hvis der måtte være virksomheder eller personer, der læser dette, og som 
ønsker at være sponsor for disse arbejder, hører vi gerne herom. 
 
Med udbedring af ujævnhederne i gulvet, renovering af staldvinduerne, sikkert nøgle- og 
alarmsystem, samt gode lysforhold er foreningen klar til at bruge laden til udstillinger i ”de 
varmere måneder af året”. 
 
Hvad er endemålet for laden – Se her 

:  
 
 
 
 
 

5. Længen 2010 – 2011 
 
Længen er rengjort og Aase og Lissi har syet gardiner, så den er blevet rigtig hyggelig. 
Den rummer nu 2 gode mødelokaler (til anvendelse for foreningens arbejdsgrupper), et 
mindre lagerrum, samt køkken, toiletter, og badefaciliteter.  Bestyrelsens møder afholdes i 
længen, der også enkelte gange har været udlånt til andre formål.  
 

6. Donationer til foreningen 
 
AIF Senior Idræt har udlånt en 12 m2 stor scene til foreningen. Tak til Senior Idræt for 
det. 
 



Herstedvester Menighedsråd har den 24. januar 2011 foræret foreningen 50 stole og 
tilhørende borde, der alle er i meget fin stand. Tak til Menighedsrådet og til Inge-Lise 
Nørklit for den fine gave. 
 
Centerforeningen har foræret Kulturhuset 3 flotte lyskæder. Tak for det. 
 

7. Arrangementer i 2010 og foreløbige planer for 2011 
 
Foreningen har i årets løb fremstillet og distribueret/ophængt plakater for hvert enkelt 
arrangement. Alle arrangementer har været omtalt i Albertslund Posten under rubrikken 
Tid og sted. Senior Idræt har endvidere løbende orienteret om Kulturhusets kommende 
arrangementer. Tak til Senior Idræt. 
 
Kulturhuset Birkelundgaard har løbende reklameret for arrangementer på ”den rullende” 
informationstavle på Albertslund Station. 
 
Endelig - og ikke mindst - har Albertslund Posten været en helt uvurderlig formidler af 
hvert enkelt af foreningens arrangementer i årets løb. Endvidere har avisen skrevet om 
foreningens ”gøren og laden”. Det er vi meget taknemmelige for, så der skal derfor lyde en 
stor tak til vores lokalavis. 
 
Foreningen har afholdt følgende arrangementer i år: 

 
 
HVAD ER DET VÆRD :  
Morten Larsen fra Noble Antiques vurderede i marts fine gamle sager 
 
 
 

 
Den 20. april fortalte Hans Engell om baggrunden for 
sin bog:  FARVEL TIL SLOTSHOLMEN. 
Arrangementet blev gennemført i samarbejde med 
Albertslund Bibliotek.  
 
 
 
 
 
 

Derefter havde vi i samarbejde med Centerforeningen 
Børneloppemarked den 22. august.                                                                  

 

 

 

Høstfesten blev afviklet den 12. september                            



 

 

Derefter gentog vi succesen  med Hvad er det værd den 

26. september.  

 

 

 

29. – 31. oktober holdt foreningens Fotogruppe sin første 

udstilling i stuehuset       

 

 

 

Tirsdag den 16. november fortalte Jens Nauntofte om . "Det døgn der 

forandrede Tyskland". Dette arrangement blev afviklet i samarbejde 

med Albertslund Bibliotek. 

 

 

Arrangementsåret afsluttedes med Lysfesten den 21. december      

 

 
Mere end 2000 gæster har overværet/deltaget i foreningens 
arrangementer i 2010 
 
På trods heraf har Bestyrelsen kunnet konstatere, at der har været tale om for 
mange arrangementer i forhold til foreningens muligheder for at få hjælpere til 
planlægning, opstilling, nedtagning og rengøring efter hvert arrangement. 
 

Derfor opfordres medlemmer, der ønsker at deltage i det praktiske arbejde 
med arrangementer og/eller renovering af laden og længen at henvende sig 
til foreningens Sekretær Aase Møller på mailadressen: aase.m@vejrmolle.dk 
eller på telefon 23 96 77 11. 
 
 
I 2011 er bestyrelsens foreløbige arrangementsplaner således: 
 

mailto:aase.m@vejrmolle.dk


 
20. februar 2011  Foredrag Turen Går til Caribien af Ib Berg 
   (Stuehuset)    
 
14. april 2011 Foredrag om Margrethe I med Maria Helleberg i 

samarbejde med Albertlund Bibliotek (/Stuehuset) 
     
3. maj 2011 Foredrag Stormen på København af Peter Ellegaard 

(Stuehuset). 
 
Juni måned  Foreningens Fotogruppe udstiller i Laden 
  
19. juni 2011 GallaOpera i samarbejde med Albertslund Bibliotek i 

gården eller haven, hvis det er godt vejr. Ellers pynter 
vi laden op til arrangementet. Folk medbringer selv 
stole. Foreløbig plan: 

 
Albertslundkoret indleder med Mamma Mia 
Musicals. 
Herefter opera/operetter med Star Tenors (Magnus 
Gislason, Mats Calven og Fernando Concha).  
De 3 Tenorer ledsages af Sopranen Cecilia 
Hjortsberg. På piano Knud Rasmussen.  
 
Der bliver brug for mange hjælpere til dette 
arrangement, så Medlemmer, der ønsker at bidrage 
med praktisk arbejde til dette store arrangement 
bedes rette henvendelse til Aase Møller. Der er 
hårdt brug for dig 

     
      
4. september 2011  Høstfest/Håndværkermarked (Laden) 
 
I september  2011  Fotoudstilling (stuehuset) 
   
I oktober 2011  ”Hvad er det værd” 
    
 
 
 
13. oktober 2011 Foredrag ved Søren Haslund Christensen. 

Arrangementet foregår i samarbejde med Albertslund 
Bibliotek (Stuehuset)  

 
17. november 2011  Fremvisning af ældre dokumentar- og 

Spillefilm for foreningens medlemmer (Helt foreløbig 
tanke) 

  

8. Arbejdsgrupperne 

Foreningen har pt. følgende arbejdsgrupper (nærmere oplysninger om grupperne kan ses 

på foreningens hjemmeside): 



Billedkunstgruppen  med Steen Kirkegaard Erichsen og René Nielsen som formænd 

Foredragsgruppen med Jørgen Storm Lind og Per Nilsson som formænd 

Arrangementsgruppen med Aase Møller som formand 

Musikgruppen med Per Gustafsson som formand 

og Fotogruppen med John Frederiksen som formand 

Arbejdsgrupperne i foreningens regi er tænkt som inspiration med sigte på afvikling af 

arrangementer i foreningens navn. Overordnet står Kulturhuset Birkelundgaard som 

arrangør, men det er de forskellige arbejdsgrupper, der ud fra medlemssammensætning, 

forestår arbejdet med forslag og praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer. 

Arbejdsgrupperne er tænkt som miljøer, hvor idérigdom, kreativitet og dynamik skal være 

de bærende elementer. Hver arbejdsgruppe har en formand, der noterer sig medlemmers 

ønske om medvirken og forestår information til den enkelte gruppes medlemmer. Det er 

således formandens opgave at foreslå mødedatoer og dagsorden for gruppens øvrige 

medlemmer. 

Medlemmer af foreningen inviteres til at melde sig ind i en eller flere af grupperne  

Medlemmer, der ønsker at deltage i gruppernes arbejde bedes rette henvendelser til 

formændene for grupperne. Da disse grupper – som det fremgår - er tænkt som en 

væsentlig del af foreningens virke med ”at skabe liv på gården”, opfordres alle 

interesserede til at melde sig og deltage i arbejdet i en eller flere grupper. 

På Bestyrelsens vegne 

Jørn Jensby 

20. januar 2011 


