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Generalforsamlingen den 4. februar 2016 
 

Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2015 og 
planerne i 2016: 
 
1. Bestyrelsens sammensætning 2015 
2. Hjemmesiden, Facebooksiden, Logo og Plakater 
3. Nyhedsbreve 
4. Laden 
5. Længen  
6. Hjælpegruppen 
7. Arrangementer i 2015 og foreløbige planer for 2016 
8. Arbejdsgrupperne 
9. Kommunen 
10. Donationer og anskaffelser 
11. Diverse 
 
Foreningen talte ved årsskiftet 2015/2016 mere end 500 medlemmer. 
 

1. Bestyrelsens sammensætning 2015 
 

Som resultat af generalforsamlingen den 5. februar 2015 blev bestyrelsen, mv. 
sammensat således: 
 
Formand:  Jørn Jensby 
Kasserer:   Inge Johannesson 
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Dam  
Bestyrelsesmedlem:  Poul Kristensen 
Bestyrelsesmedlem:  Jesper Christiansen 
 
Suppleant:      Ivan Warrer 
Suppleant:  Inger Westermann 
 
Revisorer:  Carsten Wittus og Jørgen Lind 
Revisorsuppleant: Henning Nielsen. 
 
Bestyrelsen har i 2015 haft et særdeles godt og konstruktivt samarbejde, der ud over det 
administrative, har budt på en lang række af praktiske gøremål i forbindelse med 
arrangementerne m.v. 
 
En tak til vore 2 dygtige revisorer, der omhyggeligt reviderer regnskab og bilag. 
 
Vi vil også benytte lejligheden til at takke den meget trofaste skare af ca. 35 medlemmer, 
der altid stiller op, når der er noget, der skal gøres i forbindelse med foreningens 
mangeartede aktiviteter.  
Uden dem ”var foreningen ingenting”.  
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Som en lille erkendtlighed ”omdelte” foreningen før jul en julehilsen samt 2 flasker vin til 
hver enkelt hjælper. 
 

2. Hjemmesiden, Facebooksiden, Logo og Plakaterne 
 

Foreningen køber ikke serviceydelser udefra. 
 

 
 
Vi sørger selv for opdatering og tilretning af Hjemmesiden, Facebooksiden, 
Informationstavlerne i byen, Opslag på clubpeople.dk, Kultunaut, iAlbertslund, samt 
fremstilling af plakater og foldere, m.v. 
Foreningens hjemmeside er i årets løb blevet opdateret, så den altid er aktuel for 
foreningens medlemmer og for andre interesserede.  
Man kan altid se de kommende arrangementer og planerne for de næste arrangementer.  
Endvidere udgør hjemmesiden efterhånden en dokumentation for foreningens ”gøren og 
laden” fra starten for snart 7 år siden.  
Medlemmerne opfordres til af besøge hjemmesiden, der kan findes på adressen: 
http://www.kulturhusetbirkelundgaard.dk/ 
Bestyrelsen har gennem det seneste år arbejdet på en modernisering af hjemmesiden. 
Planen er, at overgangen fra den gamle hjemmeside til den nye sker i foråret 2016. I den 
forbindelse vil udsendelsen af Nyhedsbreve endvidere blive mere enkel for bestyrelsen. 
 
Foreningens Facebook-gruppe og Facebookside    

Foreningen har også en Facebookgruppe, hvor der orienteres 
om aktiviteter m.v. Denne Facebookside havde ved udgangen 
af 2014 258 medlemmer. Ved årsskiftet 2015/2016 er der 320 
medlemmer. Facebook siden bliver et mere og mere 
anvendeligt middel til hurtig information til rigtig mange. 
 
 
 
 
 

Endvidere har foreningen en Facebookside, der kan anvendes til at reklamere for 
foreningen. Den indebærer bl.a., at man, når man indkobler GPS-signalet på sin 
smartphone og befinder sig på gården, vil telefonen registrere, at man er i Kulturhuset 
Birkelundgaard   
 

http://www.kulturhusetbirkelundgaard.dk/
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Kirsten Korsholm har året igennem udarbejdet plakaterne til foreningens arrangementer.  
Det blev til ca. 14 plakater i årets løb. Endvidere er der udarbejdet 3 informationsfoldere 
om foreningen og dens arrangementer. Folderne er trykt i 1500 eksemplarer i alt. 
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Foreningens nye Logo er anvendt i alle sammenhænge, og må siges efterhånden at være 
godt indarbejdet.  
 

 
 
Dette betyder, at det er blevet tydeligere at se, når det er Kulturhuset Birkelundgaard, der 
er arrangør eller lign.  
  
Ideen med det nye logo var netop, at foreningens materiale altid fremtræder med et 
ensartet udseende, så man straks kan se, at her er et tilbud fra Kulturhuset 
Birkelundgaard.  

Endelig annoncerer foreningen om sine arrangementer på 
Byens lystavler (TV-erne), der bl.a. er placeret på Stationen, 
Biblioteket, Stadion m.v., i iAlbertslund og på Kultunaut. 
 
 
 
  

 

3. Nyhedsbreve 
Der er i årets løb udsendt 10 nyhedsbreve til medlemmerne.  
Nyhedsbrevene har omtalt kommende arrangementer, anmodet om hjælp til praktiske 
arbejder med arrangementer, renovering af lade, samt givet en lang række praktiske 
oplysninger for medlemmerne. Endelig anvendes Nyhedsbrevet til indkaldelse til 
Generalforsamling samt til orientering om tidspunktet for kontingentbetaling. 
 

 
 
Steen Kirkegaard Eriksen har året igennem stået for den praktiske udsendelse af 
foreningens Nyhedsbreve. I forbindelse med lanceringen her i foråret af en ny hjemmeside 
overgår dette arbejde til Ivan Warrer.  
Der skal lyde en stor tak til Steen for hans arbejde for foreningen lige fra starten i 2009 og 
frem til i dag. 
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4. Laden 

 
Laden, der jo er uopvarmet, kan i princippet kun anvendes til egentlige arrangementer fra 
maj til medio september. 
 
I årets løb har laden været uundværlig i forbindelse med bl.a. Forsommer Jazz på gården, 
Irsk eftermiddag, Albertslund Byttemarked, m.v. 
 
Bjarne Dam er bl.a. ansvarlig for laden. Han sørger for, i samarbejde med hjælpere, at 
laden og inventaret altid er klar til næste arrangement. Det er vigtigt for foreningen, at 
arbejdet med arrangementerne er lagt i så faste rammer, at det er relativt nemt at rydde op 
efter et arrangement og ligeledes nemt at gå til, når der skal opstilles til dagens 
arrangement. 
 
Derfor er foreningen meget taknemmelig for, at kommunen har valgt at renovere laden for 
et anseeligt beløb.  
 
Vi rømmede derfor laden den 12. september for i god tid inden deadline den 12. oktober at 
gøre laden klar til den kommende renovering. 
 
Kommunen stillede velvilligt en container til rådighed for opbevaring af foreningens 
ejendele. 
 

   
 
Laden blev tømt på 1 dag. 
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Tak til holdet, der klarede rømningen og til dem, der vidste, hvordan containeren skal 
lukkes  
 

  
 

  
 
Primo december gik entreprenøren i gang med at banke ladens gulv op. 
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Nu glæder vi os til at tage den nye lade i brug til april 2016. 
 

 
 

5. Længen 2015 

 
Længen blev færdiggjort i 2011, således at den kan anvendes til mødeformål m.v.  
Den rummer 2 gode mødelokaler (til anvendelse for foreningens arbejdsgrupper), et 
mindre lagerrum, samt køkken, toiletter og badefaciliteter.   
Bestyrelsens møder afholdes i længen. 
 
I årets løb har vi udlånt længen til bl.a. Røde Kors og Albertslund Kriseberedskab, m. fl. 
Foreningens Læsegruppe og Patchworkgruppen holder deres sammenkomster i længen. 
Læsegruppen ledes af Jonna Larsen og Patchworkgruppen ledes af Marianne Gustafsson 
og Birgit Krüger Larsen.  
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6. Hjælpegruppen 
 

Foreningens hjælpegruppe består af ca. 35 medlemmer, der alle på den ene eller anden 
måde bidrager direkte med praktisk arbejde i forbindelse med det enkelte arrangement. 
Det drejer sig om opstilling til arrangementet, kagebagning, salg af kaffe, kager, vin, øl, 
pølser m.v. 

 

  
 

  
 
Det er naturligvis ikke meningen, at hjælperne deltager ved alle arrangementerne. Man 
deltager, når man har lyst og tid, og tilmelder sig et givet arrangement på et dertil oprettet 
IT-system – Doodle -  og meddeler her, hvad man ønsker at bidrage med til et givet 
arrangement. 
Hjælpegruppen holder hvert år et opstartsmøde i februar/marts, hvor årets arrangementer 
gennemgås, og hjælpegruppens arbejder tilrettelægges. 
I 2015 blev mødet dog først holdt i maj måned, hvilket også bliver tilfældet i 2016. 
Ved denne lejlighed byder foreningen – ved hjælp af hjælpegruppen – på en middag m.v. 
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Der var indbygget en overraskelse i arrangementer, idet vi havde indbudt Svenn Enø til at 
komme og underholde med hans fantastiske sang og guitarspil. 

  
 
Efter hvert arrangement samles hjælpegruppen kort for at drøfte forløbet af 
arrangementet, og hvad der skal ske på det kommende arrangement. Endvidere 
informerer bestyrelsen om ”tingenes tilstand”. 
 

7. Arrangementer i 2015 og foreløbige planer for 2016 
 
Foreningen har i årets løb fremstillet og distribueret/ophængt plakater for hvert enkelt 
arrangement ”over alt i byen”. 
 
Kulturhuset Birkelundgaard har løbende reklameret for arrangementer på ”den rullende” 
informationstavle på bl.a. på Albertslund Stadion, på Biblioteket og på Stationen. 
Endelig - og ikke mindst - har Albertslund Posten, som nævnt, været en helt uvurderlig 
formidler af foreningens arrangementer i årets løb. Endvidere har avisen skrevet artikler 
om foreningens ”gøren og laden”.         
Albertslund Posten bragte i årets løb bl.a. en række artikler med tilknytning til foreningens 
aktiviteter. 
 
Vi meget taknemmelige for støtten fra Albertslund Posten, så der skal derfor igen i år lyde 
en stor tak til vores lokalavis. 
 
Foreningens arrangementer har igen i år været gratis for medlemmerne, bortset fra Galla 
Operaen. 
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Foreningen har afholdt følgende arrangementer i 2015: 
 
A. Foredrag om øl fra mikrobryggeriet i Refsvindinge den 12. marts 2015 

Efter generalforsamlingen den 5. februar indbød foreningen til det første 
arrangement - foredrag om ølbrygning og ølsmagning. 

  

   
 
Det var et særdeles fyldt stuehus, der hyggede sig gevaldigt med foredraget om 
det lille Bryggeri i Refsvindinge.  
Lars Bæk Pedersen kunne alle historierne og havde medbragt forskellige øl- 
sorter og med ½ flaske af hver til deltagerne. 
Det bør nævnes, at der var en vis brugerbetaling for deltagelse i arrangementet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 

 

B. Fotograf Rudy Hemmingsen viste sine billeder om berettede den 16. april om 

Stevns Klint - UNESCO-Verdensarv 

 

Rudy Hemmingsen bor ved Stevns Klint, og er uden tvivl et af de mennesker, som 

bedst kender klinten og kysten langs Stevns. 

 

 
I december 2012 udgav han en smuk fotobog om Stevns Klint, og han viste en serie 

billeder og fortalte om de mange gode oplevelser klinten byder på, og om 

hvad der var begrundelsen for at Klinten i 2014 blev optaget på 

Unesco´s verdensarvsliste. 

 

    
 

Han gav en fantastisk indsigt i en verden, hvor lyset spiller en hovedrolle i det at 

skabe flotte billeder. 
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C. Forsommer Jazz på gården med Finney´s Jazzmen 10. maj 2015 

Vi havde glædet os til at indvie vores selvgjorte udendørsscene ved dette 

Jazzarrangement. 

                                           

Men - Desværre artede vejret sig ikke denne dag, så vi måtte rykke ind i laden. 

Her skabte Finney’s Jazzmenn stemning, så man helt glemte det kolde og 

regnfulde vejr udenfor, med masser af de gode jazz evergreens i flotte 

arrangementer og med gode vokalindslag, som forenede det hele til en buket 

ørevenlig og dansevenlig musik. 
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D. Galla Opera i haven for 5. gang søndag den 31. maj 2015 

Også i 2015 var vores store satsning – Albertslund Galla Opera – i haven tilsmilet af 

flot solskin. 

    
 

Der var ”fyldt hus” i haven - godt 500 gæster. De hyggede sig til smækre operatoner 

og  

  

  

til en særforstilling om Olsen Banden. 
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Topunderholdning på violin og bas m.v. 
 

  
 
Samt besøg fra Italien 
 

  
 
Og meget mere  
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E. Kom og Grill med til lyden af Lotus band fredag 12. juni 
Arrangementet ”Kom og grill med og lyt til 60/70 musik med Lotus Band” var en 
nyskabelse i år. Lotus bandet startede rent faktisk i den legendariske Vesterbro 
Ungsdomsgård. 
Der var afsat tid til, at man med venner og bekendte kunne grille sin medbragte bøf 
og nyde måltidet til musik fra dengang.  

 

  
 
Det var dejligt vejr, og en fyldt gårdsplads, der summede af sommer og sol. 
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Det blev en succes, der fortjener gentagelse. 
 

F.  Loppemarked søndag den 21. juni 2015 
 
Så blev det tid til det årlige Loppemarked på Birkelundgaard. Solen skinnede på 
Vestegnens hyggeligste loppemarked med mange ”Lopper” og købere. 
 

 
 
Spillemand Per og spillemand Arvid underholdt mellem boderne og skabte en god 
stemning. 
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G. Albertslund Musik Festival lørdag den 4. juli 2015 
 

Den næste nyskabelse i året var afholdelsen af Albertslund Musikfestival. Et 
samarbejde med initiativtageren til festivalen har permanent flyttet den til 
Birkelundgaard og udgør nu en del af Kulturhusets arrangementer. 
 

   
 
Arrangementet trak rigtig mange mennesker i de godt 5 timer, det varede. 
Ideen er, at orkestre m.v. der har rod i Albertslund kommer og underholder og ”viser 
sig frem”. Der er ingen honorar – men alene glæden ved at spille og underholde er 
belønningen. Vi glæder os til arrangementer i 2016. 
 

H. Irsk eftermiddag, søndag den 16. august 2015 
 
Vi havde igen i år inviteret det populære band Rumlepotten til af underholde os i ca. 
3 timer. Laden var fyldt og musikken svingede, som sædvanligt. 
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I. Fotoudstilling i stuehuset søndag den 30. august 2015  

Traditionen tro afholdt foreningen sin efterårs fotoudstilling i stuehuset. Vi havde i år 

inviteret Albertslund Fotoklub til at udstille. Det blev som sædvanligt en mægtig flot 

udstilling.  
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J. Foreningernes dag 

Også i år deltog foreningen i Foreningernes dag lørdag den 5. september. Foreningen 
lægger vægt på at bidrage, når kommunen laver arrangementer. Således deltog vi 
også i Vestegnens Kulturuge med kunsthåndværkermarkedet dagen efter. 

   

 

K. Albertslund Byttemarked 

Søndag den 30. august 2015 arrangerede Agendacentret i samarbejde med 
Kulturhuset Birkelundgaard, foreningen bag Drivhuset, Røde Kors og Røde 
Korsbutikken for 3. gang ”Albertslund byttemarked”. 
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Der var igen i år rigtig mange, der ønskede at bytte og hente ved årets Byttemarked 

søndag den 30. august på Birkelundgaard. 

Byttemarkedet var blevet fremrykket fra oktober til august på grund af at laden skulle 

være tømt primo oktober, så renoveringen kunne påbegyndes.  

Adgangsbilletten til Byttemarkedet var, at man skulle have en brugt men brugbar ting 

med og at den skulle vejes. Mange havde taget med i kasser og poser og det hele blev 

vejet.  

 

 

Bjarne Tved leverede stemningsfuld musik og gæsterne blev i lang tid, hvor de gik 

rundt og hyggede sig og fulgte med i den linde strøm af ting og sager, der blev sat på 

bordene. På gårdspladsen var der mulighed for at sidde og nyde en fadøl eller kaffe og 

dejlig kage.  
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L. Søndag den 6. september 2015 arrangerede foreningen 
”Kunsthåndværkermarked på Birkelundgaard” 

Kunsthåndværkermarkedet blev afholdt for 6 gang og med stadig stigende kvalitet og 
antal af gæster. Også i år arrangerede vi Kunsthåndværkermarkedet som en del af 
Vestegnens Kulturuge og opnåede herigennem en stor udbredelse af kendskabet til 
dette hyggelige marked.  

Der var i alt 34 boder og godt 800, der gæstede markedet. 

    

   

  

Det var en rigtig kold dag – så der var lidt færre besøgende end året før. Tak til Sonja 
Malling, der står for arrangementet. 
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J.  Foredrag om Bagmandspolitiets arbejde onsdag den 21. oktober 2015 

 

Knud Haargaard, der har været efterforskningsleder hos bagmandspolitiet fortalte med 

stor humor og indsigt om i nogle af de mest spektakulære kriminalsager i mange år, som 

f.eks. Tvind, Klaus Riskær og Stein Bagger. 

 

Tilhørerne lyttede intents til de spændende ”historier” og fik en rigtig fornøjelig aften. 
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K. Astronomisk farvelære – Stjernernes indre regnbuer, torsdag den 19. november 

    2015 

 

Årets sidste arrangement i Kulturhuset Birkelundgaard. 

Et fyldt stuehus lod sig rive med af Lars Occhionero’s (Museumsinspektør, Kroppedal 

Museum) fortælling om stjernernes indre regnbuer og om universets forunderlige gåder - 

fra stjerners fødsel frem til sammenhængen med livet på jorden m.v. 

 

  
En fantastisk aften. Stor tak til Lars for sin super engagerede og entusiastiske fortælling 

om nogle af universet mange gåder og tak til tilhørerne og tak for i år.  

 

   

Det var så en fortælling om arrangementerne i 2015, hvor ca. 5.600 gæster har 

overværet/deltaget i foreningens arrangementer. 

Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke alle medlemmerne for opbakningen i 
årets løb. Stor Tak til hjælpegruppen. Også en stor tak til dem, der i årets løb har 
bidraget på den ene eller anden måde med afviklingen af de mange arrangementer. 
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For 2016 er bestyrelsens foreløbige forslag til arrangementer således: 
 
De nedenfor anførte arrangementer er stadig i ”støbeskeen”, og der vil derfor kunne ske 
ændringer i løbet af året.  
 

04.02.             Generalforsamling 

10.03.    Foredrag           Torsdag den 10. marts. Foredraget er endnu ikke  

         endeligt fastlagt. 

21.04.  Foredrag           Torsdag den 21. april. Foredraget er endnu ikke  

         fastlagt. 

10.05.  Billetsalg       Tirsdag den 10. maj kl. 17-19, - Operabilletter fra Længen. 

21.05. Indvielse        Laden indvies. 

23.05. Billetsalg        Mandag den 23. maj kl.  17-19, - Operabilletter fra Længen. 

29.05. Marked         Søndag den 29. maj Loppemarked. 

02.06. Billetsalg        Torsdag den 2. juni kl. 17-19, - Operabilletter fra Længen. 

12.06. Galla Opera        Søndag den 12. juni - Albertslund Galla Opera i haven. 

01.07. Kom og Grill       Fredag den 1. juli - Kom til Rock & Grill med. 

13.08. Musikfestival      Lørdag den 13. august - Albertslund Musikfestival. 

04.09. Marked        Søndag den 4. september - Kunsthåndværkermarked. 

02.10. Marked        Søndag den 2. oktober - Albertslund Byttemarked. 

23.10.          Koncert        Søndag den 23. oktober 9.e Nordic Harp Meeting. 

17.11.          Foredrag            Torsdag den 17. november. Endnu ikke fastlagt. 

nov/dec.  Marked         Albertslund Julemarked (datoer endnu ikke fastlagt). 

Hold øje med Albertslund Posten og foreningens hjemmeside for at orientere dig om de 
aktuelle arrangementer i Kulturhuset Birkelundgaard, herunder om prisen for eventuel 
éntre.  
Som det har været tilfældet i 2015 vil vi give medlemmer fortrinsret m.v. til de enkelte 
aktiviteter.  
Flere af arrangementerne bliver gennemført bare for medlemmerne – og i andre tilfælde 
gratis for medlemmerne. 
  
Alle arrangementer vil blive annonceret på foreningens hjemmeside og på Facebooksiden.  

 
8. Arbejdsgrupperne 

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

på foreningens hjemmeside): 

Fotogruppen (ikke aktiv i øjeblikket) med John Frederiksen som formand.  

Interesserede kan rette henvendelse til John Frederiksen.  

Gruppen er ikke aktiv i øjeblikket – men tal med John og få gang i gruppen igen. 



28 

 

Læsegruppen har nu bestået i flere år. Gruppen mødes en gang om måneden med 

megen hygge og entusiasme. Her er et billede fra juleafslutningen 2013. 

 

Der er pt. lukket for tilgang til gruppen, da der ”ikke er plads til flere”.  

Dette forhindrer dog ikke, at der kan dannes en ny gruppe, hvis der er en initiativtager.  

Vi har lokalet. 

Patchwork - Ny aktivitet i Kulturhuset Birkelundgaard -  

Foreningen tilbød fra 2014 medlemmer, der kender til 

"Patchwork", hygge hver anden mandag.  

Der er plads til 14 deltagere på holdet, der "ledes" af 

Marianne Gustafsson og Birgit Larsen.  

Også denne gruppe har nået maksimum.  

 

 

Bridgegruppen 

Vi har af pladsmæssige årsager ikke kunnet starte Bridgegruppen – Vi håber, at gruppen 

kan starte i 2016. Laden er klar - Vi har midlerne – Mangler ”kun” en ”tovholder”. 

Vedligeholdelsesgruppen 

Gruppen står for vedligehold og klargøring til foreningens arrangementer - Gruppen ledes 

af Bjarne Dam 

Hjælpegruppen 

Hjælpegruppen består af den gruppe, der på en arrangementsdag står for de praktiske 

forhold.  

Det drejer sig om opstilling, bemanding af salgssteder, nedtagning m.v. i forbindelse med 

det enkelte arrangement.  

Har du lyst til at deltage i hjælpegruppen kan du skrive til 

kulturhusetbirkelundgaard@gmail.com. 

Hjælpegruppen samles først på året til en hyggedag/aften, hvor årets program gennemgås 
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og der serveres noget lækkert, jf. tidligere.  

Ved det enkelte arrangement, hvor man er med som hjælper, betales naturligvis ikke for 

fortæring, adgang m.v. Medlemmer af hjælpegruppen, der ikke er hjælper ved det 

pågældende arrangement betaler for fortæring. 

Har du lyst til at indgå i gruppen - eller høre nærmere om arbejdet i gruppen - så send en 

mail til kulturhusetbirkelundgaard@gmail.com - og vi kontakter dig. 

Medlemmerne opfordres til at deltage i en eller flere af gruppernes arbejde da disse 

grupper er tænkt som en væsentlig del af foreningens virke med ”at skabe liv på gården”. 

Så har du lyst, så kontakt formanden for den eller de grupper, du gerne vil med i. 

 

9. Kommunen  

 

Låneaftalen 

Foreningens låneaftale fra 2009 udløb ved årsskiftet.  

Vi har i november 2015 fået aftalen forlænget med yderligere 5 år til udgangen af 2020, 

hvad vi er meget glade for. 

 

Foreningen har i årets løb med stor tak modtaget ´økonomisk støtte fra kommunen.   

Materialegården og det Frivillige Kriseberedskab 

Foreningen vil gerne udtrykke en stor tak til Materialegården for den indsats, der ydes med 

hensyn til at haven og arealerne ved Birkelundgaard altid er pæne. Endvidere tak for 

behjælpeligheden med opbevaring under renoveringen af laden. 
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Foreningen takker det Frivillige Kriseberedskab for godt samarbejde i årets løb, hvor 

beredskabet har været til stede ved foreningens større arrangementer. 

Tak til Afdelingschef Mette Seneca Kløve, Arkitekt Karen Marie Børsting og Konsulent 

Anne Kathrine Hviid Bagger for gode råd og vejledning og tak for et godt samarbejde med 

”Kulturforvaltningen” i årets løb. 

Renovering af Laden 

I november afholdtes møde med brugerne af Birkelundgård for at orientere om den 

kommende renovering af laden. Disse skitser giver et indblik i, hvordan resultatet bliver. 

           
 

 
 

Laden står klar til brug i april 2016. 
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10. Donationer og anskaffelser i 2015 

 

Foreningen takker Nordea Fonden for en donation på 15.000,00 kr. til anskaffelse af 2 

salgstelte og tak til Lindevangsskolen på Frederiksberg for donation af et ældre flygel til 

Kulturhuset Birkelundgaard. 

Foreningen har i 2015 anskaffet: 

Brugt Flygel, der er doneret af Lindevangsskolen på Frederiksberg. 

  

1 salgstelt (Nordea har bevilget 15.000,00 kr. til 2 telte. Det andet anskaffes i 2016). 

1 Popkornmaskine. 

 
Repareret fadølsanlægget. 

Foreningen har tidligere anskaffet: 

2 gasgrill – 2 kulgrill 

1 fryser og flere køleskabe 

6 projektører til laden 

4 varmekanoner 

1000 champagneglas 

14 lamper til belysning i længen 

4 kvalitetstelte til servering (doneret af Nordea fonden) 

1 projector, PC, lydanlæg og 108´filmskærm 

60 kvalitetsklapstole og 25 borde til laden 

1 industri-kaffemaskine, der giver mulighed for hurtigbrygning et stort antal kaffekander 

Parasoller og lignende. 

Scene 

Fadølsanlæg. 
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12. Diverse 

Bogen om ”Fra bondegård til Kulturhus”. 

Foreningen har planlagt at udgive en bog om Gårdens historie.  

Det er lokalhistoriker Jørgen Nielsen, der generøst har påtaget sig at skrive bogen uden 

vederlag. Det er vi meget taknemmelige for. Projektet er så langt, at bogen vil kunne 

udgives, når foreningen tager den renoverede lade i brug i maj måned 2016. 

Foreningen takker Kulturudvalget for den økonomiske støtte til bogudgivelsen.  

Kroppedal museum 

Foreningen er medlem af Repræsentantskabet for Kroppedal museum.  

________________________________________________________________________ 

 

Dette er den skriftlige beretning for 2015 og planerne for 2016 til forelæggelse på 

Generalforsamlingen den 4. februar 2016. 

På Bestyrelsens vegne 

Jørn Jensby  

Den 7. januar 2016 


