Referat fra generalforsamling i KulturStationen tirsdag den 5. november 2019 kl.
19.00.
Lisbeth Valentin Hansen bød velkommen.
Herefter blev KulturStationens nye klaver præsenteret, som Louis-Hansen-fonden har doneret, og Lis Abildtrup spillede op til fællessang.
Valg af referent og to stemmetællere.
Lene Vind blev valgt til referent og stemmetællere blev Lis Abildtrup og Tine Keiser-Nielsen.
Herefter overgav formanden ordet til borgmester Thomas Lykke Pedersen, som
havde indvilget i at fortælle om status for vision og planer for udvikling af Humlebæk Bymidte.
Borgmesteren indledte med at fortælle, at sidste mandag stemte 27 medlemmer for budgettet og Kommunen har faktisk en god økonomi. Der er et ønske om at være gældfri i
2022. Der er 200 mio. kroner i kassen, så det er gået lidt bedre.
Stor tak for den indsats KulturStationen gør. Møder mange i kommunen der synes at KulturStationen skaber værdi. Genialt med det her projekt, rigtig godt at lave aktiviteter, mens
vi venter på et nyt kulturhus/bibliotek.
Thomas Lykke Pedersen kender rigtig godt huset her, for han var lørdagsafløser.
Byrådets intention at bygge et bibliotek/kulturhus mv på den her grund. Kan godt være, at
der skal være boliger på toppen.
Ejerne af centret TT Partners er også interesseret i at udvikle centeret - og de vil gerne i
dialog med Kommunen om, hvordan man skal udvikle hele bydelen.
Dårlige nyhed er, at byplanlægning tager rigtig meget tid. Vi vil skabe en by hvor der er liv
og fællesskab - med byliv i stueetagen.
Byrådet besluttede i maj at arbejde med 5 emner.
1. Adgang til Humlebæk bymidte. Hvordan kan man skabe en bedre adgang.
2. Øst-Vest - hvordan kan man skabe bedre sammenhæng.
3. Skal der være en daginstitution i centret.
4. Hvor mange p-pladser skal der være
5. Hvor højt og hvor tæt skal vi bygge.
Udfordringen er at det vil koste penge. Vigtigt at foretage en balance og mange forhold at
tage stilling til. Vi skal have et moderne kulturhus her i byen. Interessant hvordan det konkret kommer til at se ud.
Det vil nok også være sådan, at der kommer flere boliger i centret, for byggeretter er den
måde, man kan skaffe penge. Biblioteket skal også sælges til boliger, men først skal der
udarbejdes en lokalplan for området.

Hvad nu: Visionsoplæggene (alle tre ligger på kommunens hjemmeside) skal danne grund
for at vi skal lave en strategisk udviklingsplan - der bliver dialog og borgermøde og til sommer kan vi præsentere en fælles plan. Vigtigt at sige, at man tager sig god tid til den slags.
Tak til dem, der har deltaget i arbejdet med visionen.
Spørgsmål fra salen:
Om blandt andet visionsoplægget, bygge i højden (f.eks. 3 etager), støjgener fra et levende center, er der foretaget beregning på prisen af kulturhuset med boliger, hvad er Humlebæks særkende?, hvornår buldozerne begynder (måske 2021), hvor skal biblioteket/KS
være i mellemtiden?, bliver der tænkt ældreboliger ind?
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Frank Nielsen blev valgt til dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
Lisbeth Valentin Hansen aflagde beretningen:
Det er nu godt 11/2 år siden KulturStationen startede sine aktiviteter her i det gamle posthus.
Og vi stod her for et år siden til den første ordinære Generalforsamling. Vi havde i marts
fået nøglerne til en tom bygning – og i løbet af de første 6 måneder havde vi fået borde
og stole, kopper og glas – administrative systemer – blevet en godkendt alment oplysende
forening med over hundrede medlemmer og afholdt en del arrangementer. Frøet var sået,
havde fået sol, vand, lidt gødning – og god pasning.
I det forløbne år har planten slået rødder, fået mere gødning, sol og vand, kultivering – og
rigtig god pasning. Vi begynder at se, hvad det er, der gror op – det ser spændende ud
– der er mange muligheder, men en ting er sikkert, det kræver fortsat sol, vand, næring,
omtanke, pleje, kultivering – og hårdt arbejde, men konturen af en solid stamme – smukke
blomster og dejlige frugter kan skimtes.
KulturStationen er et eksperimentarium. Vi har fået lov til at låne en kommunal bygning –
og den aftale er netop blevet forlænget med 2 år. Vi vil afprøve hvilke kulturelle aktiviteter,
der efterspørges og hvad der kan lade sig gøre i Humlebæks Bymidte. Samtidig har vi fokus på udviklingen af Humlebæks bymidte ………
I årets løb har vi gennemført ca 165 arrangementer med omkring 5.500. Deltagere. Små
og store arrangementer, men altid med glade gæster. Nogle arrangementer står vi selv for,
vi har arrangeret foredrag, koncerter, kunstudstillinger, jazzbal, fællessang, fællesspisning,
børneaktiviteter, politisk debatmøde og her senest en temauge om folkesundhed. Den afsluttedes med fest for UngFredensborg – alle kommunens 7.klasser havde en fed fest her i
fredags – hører jeg. I andre tilfælde låner foreninger og grupper vores lokaler til arrangementer med musik, sang, bevægelse, fordybelse, kreativitet, debat, oplysning, og meget
mere. Huset bruges også helt praktisk til mødested for grupper og foreninger. Vi har i årets
løb lagt hus til et par møder med forvaltning og interessenter om udvikling af Humlebæk
bymidte.
Vi får næsten dagligt henvendelser – nogle må vi skuffe – vi kan ikke låne lokaler ud til private fester, og vi har ikke køkkenfaciliteter til større spisninger – men lang de fleste kan vi
finde en god løsning til.
Sidste år sagde vi, at vi ville have fokus på:

·

Intern og ekstern kommunikation

·

Færdiggørelse af gårdmiljø

·

Aktiviteter for børn og unge

·

Og selvfølgelig meget nøje følge udvikling af Humlebæk Centrum.

Og vi ville arbejde med :
Minimum 4 årlige koncerter
Spis sammen 50+
Fællessang
Fremtidens Bibliotek
Forum for Folk med hjemmearbejdsplads
Temauge om Folkesundhed
Kreative Søndage
Louisiana Ungakademi, fernisering
Byens dag, samarbejde med Humlebæk Kirke
Tour de Fredensborg, løb, samarbejde med de andre bysamfund.
En række enkeltarrangementer og udstillinger
De fleste ting er gennemført – og mange flere er kommet til.
Vi har fået mange erfaringer. Når den nye bestyrelse er konstitueret vil vi sætte os sammen og evaluere de første to år, og herefter fordele opgaverne og lægge retningslinjerne
for de næste år. Vi startede på bar bund – med en enkelt undtagelse uden erfaring i at
drive en form for kulturhus – men masser af gå på mod. Vi er lidt stolte af de resultater, vi
har nået. Vi må også erkende, at vi er sårbare – en lille kerne står for rigtigt mange opgaver i den daglige drift. Så her en bøn – vi mangler frivillige til store og små opgaver i den
daglige drift – der skal låses op og, sættes mange stole og borde op, laves kaffe og the,
tømmes opvaskemaskiner, vedligeholdes inventar og udstyr, laves aftaler med lånere, musik og foredragsholdere for at nævne noget. Og der er vigtige opgaver som hjemmeside og
Facebook, her ønsker vi os virkeligt meget nogle gode kræfter til at styrke vores kommunikation.
Jeg vil gerne reklamere for den lille kerne – vi har det sjovt og hyggeligt sammen, der er
plads til flere – I skal være så velkomne – med små og store bidrag – alle håndsrækninger
modtages med stor tak! Hvis jeg skal lokke lidt, så holdt vi sidste år en god sommerfest
for frivillige, så kom-bar-do!
jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til den lille kerne – I er trofaste og stabile, der er
styr på tingene – og dejlige at arbejde sammen med –tingene fungerer bare Tak skal I
have.
Også tak til Fredensborg Kommune, der sørger for at huset er i rimelig stand – og rengjort,
og har vist os tillid så vi får lov til at fortsætte i 2 år mere – hvis vi fortsat opfører os pænt.
Tak til Kulturudvalget, der har bevilget midler til bl.a. lys, lyd og elektronik så vi kan få
liv i Humlebæk Bymidte og til alle sponsorer, der med små og store bidrag støtter husets
funktion. Specielt vil jeg nævne Louis-Hansen fonden, som netop har doneret midler til det
elektriske klaver, som er til stor glæde for os alle – og især til torsdagsfællessangerne.
Jeg vil slutte med lidt om fremtiden. Der er allerede mange aktiviteter i kalenderen – dem
kan I se på hjemmesiden – og i vinduerne her på KulturStationen. Arrangementsgruppen
vil som nævnt evaluere de to års forløb og lægge retningslinjer for den kommende periode.
Sidste år nævnte jeg behov for koordinering. Det er vi fortsat opmærksomme på. Kommunen har nu fået en kulturkoordinator, vi har godt samarbejde med biblioteket – og vi vil
inden årets udgang tage initiativ til et møde med relevante kulturudbydere i Humlebæk for
i videst muligt omfang koordinere aktiviteterne.
Vi er glade for frøet, der blev sået. Vi vil passe og pleje den lille fine plante, og vi følger

spændt dens udvikling – kan I se det for jer??
Tak for jeres opmærksomhed – nu er det tid til spørgsmål og debat.
Tine Keiser tog ordet og takkede Lisbeth Valentin Hansen for at tage lederskabet, for uden
hende var KulturStationen ikke blevet til det, det er i dag.
Spørgsmål fra salen: Kan man ikke kunne male/dekorere/eller på anden måde gøre noget ved bygningen, for så kan man se, at det er et kulturhus?
Byrådsmedlem Ulla Hardy-Hansen anbefalede at tage kontakt til Kommunens ejendomme
og spørge om medlemmerne må gøre noget ved bygningen.
Hermed blev beretningen godkendt med applaus.
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
Lisbeth Valentin Hansen gennemgik regnskabet.
Indtægterne er hovedsagligt kontingenter fra 232 medlemmer og grundtilskud fra Kommunen samt tilskud fra Bylivs-puljen. For de penge har KulturStationen kunnet indkøbe lys og
lyd, legeredskaber og kontorudstyr mv.
Der var også indtægter fra arrangementer og gaver - totalt indtægter 107.000 kroner
Udgifterne er 83.000 kroner, resultat et overskud på 24.000 kr.
Regnskabet er godkendt og underskrevet af kasserer og revisor.
Ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt med applaus.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
Lisbeth Valentin Hansen præsenteret budgettet og sagde, at foreningen ikke er sat i verden
for at tjene penge, men det er vigtigt at vi kan drive foreningen, så budgettet er forsigtigt
sat.
Indtægter: Kontingenter 25.000 kroner, tilskud for Kommunen 6.000 kroner, arrangementer 10.000 kroner - i alt 41.000 kroner.
Udgifter: Bank, Nets, Foreninglet.dk, Hjemmeside/mail, Internet, forsikring, indkøb til arrangementer mv. - i alt 35.500 kroner.
Kommentar fra salen: Søren Spies mente, at der også skal være mulighed for, at nogle
arrangementer ikke nødvendigvis skal give overskud, og at arrangementerne skal komme
byen til gode og ikke kun til foreningens medlemmer.
Kommentaren udløste lidt debat.
Lisbeth Valentin Hansen svarede, at der ikke er nogen beslutning om, at alle arrangementer skal give overskud, det er faktisk kun få, der gør det. Der har kun været ganske få arrangementer, som var for medlemmerne, alle andre har været åbne, og det er der ingen
planer om at ændre på.
Dirigenten foreslog, at KulturStationen kunne tilføje til budgettet, at man har en underlæggende intention om at have store ambitioner.
Budgettet blev herefter godkendt.
5. Orientering fra udvalg
Arrangementsudvalget: Berit Ellinshøj Larsen fortalte, at KulturStationen er i god gang med

at planlægge ind i 2020 - og derfor vil det være dejligt med ekstra arbejdskraft.
Byudviklingsudvalget: Jørgen Skielboe kommenterede borgmesterens oplæg. Han var især
glad for at borgmesteren sagde, at der nu skal ske noget og grunde skal sælges, så der
kan bygges et nyt kulturhus/bibliotek. Han håber også, at administrationen også har hørt
de meget positive tanker om udviklingen af Humlebæk bymidte.
Vibeke Overbech fortalte om arbejdet i ’drift og vedligehold-udvalget’.
Børneudvalget: Claus Melvej fortalte kort om arrangementer for børn og familier, og at livet
som børnefamilie er lidt tidspresset, derfor bliver det måske ikke helt til så meget, som ønsket. Alligevel har der været tid til at få lavet et børnerum mv. så der er god plads til børnene, når der er arrangementer hernede. Fysisk kunne rummet måske godt trænge til en
ansigtsløftning!
Dagplejen benytter også børnerummet, og UngFredensborg bruger andre dele af huset, så
her er plads for alle størrelser.
Informationsudvalget: Lene Vind orienterede kort om, at der stadig er liv i drømmen om at
skabe kontorarbejdspladser, og alle interesserede er velkomne til at henvende sig til hende.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til emner til behandling under punkt 6.
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat er 100 kroner.
Bestyrelsen havde et nyt forslag til årligt kontingent for foreninger, som bruger huset:
300 kroner for foreninger med under 50 medlemmer.
500 kroner for foreninger med over 50 medlemmer.
Lisbeth Valentin Hansen tilføjede, at foreninger med særlige behov, selvfølgelig altid er velkommen til at henvende sig vedr. kontingentet.
Tine Keiser foreslog, at der skal sættes nogle standarder i fht. at foreninger stiller med arbejdskraft, når der er arrangementer.
Et flertal af de forsamlede medlemmer vedtog kontingenterne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der var er fem bestyrelsesmedlemmer på valg og alle, som ønskede genvalg, blev valgt.
Anette Harboe Flensburg ønskede ikke genvalg, men fortsætter som kunstfaglig konsulent,
og kasserer Nicholas Rose er fraflyttet kommunen og genopstiller derfor ikke.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Lisbeth Valentin Hansen
Vera Noldus
Claus Melvej Ascanius
Joachim Clausen
Jørgen Skielboe
Tine Keiser-Nielsen
Vibeke Overbech
Berit Ellinshøj Larsen

Anette Schønning
Suppleanter:
Maria Blum Bertelsen
Lene Vind
9. Valg af revisor (for et år ad gangen)
Revisor Kim Winther Jensen stiller også op igen og han blev genvalgt.
10. Eventuelt
Lisbeth Valentin Hansen fortalte, at en gruppe fra bestyrelsen tager til inspirationstur til
INSP i Roskilde.
Vera Noldus kommenterede Søren Spies’ ønske om større arrangementer og sagde at KulturStationen er rammen og alle er velkommen til at arrangere noget i huset.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Humlebæk den 4. november 2019

Frank Nielsen, dirigent

Lene Vind, referent

