Referat fra generalforsamling i Kulbaneparkens Venner søndag d. 20. marts 2022 kl.
13-14 i Lysboksen.

Til stede: Flemming, Tina, Lise, Helle, Naeem, Preben, Birgitte, Marianne, Helge, Benjamin, Sarah,
Thorkild, Sabina, Ivan og Anita (hele bestyrelsen og 5 medlemmer).
Ad 1. Valg af dirigent
Helge blev valgt
Ad 2. Valg af referent
Tina blev valgt
Ad 3. Formandens beretning
“Igen i år bliver beretningen lidt underlig af den simple grund, at vi det meste af 2021 jo stadig var
underlagt Corona-restriktioner i stor stil og med alle de påbud og krav vi var pålagt.
Det medførte selvfølgelig, at mange aktiviteter igen måtte udskydes eller helt aflyses. Som jeg
nævnte i min beretning for året 2020 – som nogle husker blev ’holdt’ den 7. november sidste år, så
havde vi fået bevilget penge fra Valby Lokaludvalg til indkøb af computerudstyr, og det i forbindelse
med at Områdefornyelsens aktiviteter ophørte i kvarteret og dermed flyttede ud af Kulværket gjorde,
at vi fik indrettet en fast kontorplads i Kulværket. Endelig kunne vi få indrettet et kontor, få
struktureret en nogenlunde fast rutine og ikke mindst få etableret en bedre basis for at kunne
servicere vores medlemmer.
Det betød så, at vores hjemmeside bl.a. blev opgraderet og trimmet, vores samarbejde med alle de
andre fællesskaber i kvarteret blev styrket og vores muligheder for at virke som paraplyorganisation
fik nye og bedre vilkår.
Jeg vil lige springe tilbage til starten af 2021, for i takt med OMFs optakt til at skulle forlade kvarteret
med udgangen af september, skulle året bruges til at forankre alle de tiltag, fællesskaber og initiativer
der var etableret i Kulbanekvarteret i de forløbne år. Derfor skulle der samles tråde – resultat - et
brugerråd for bl.a. Lysboksen skulle sammensættes, og den 3. februar blev vi så, i forbindelse med
brugerrådets konstituering, præsenteret for det notat/kommissorium der fremover skulle danne
baggrund og ramme for Kulbanekvarterets mini-forsamlingshus. Lysboksen har siden været benyttet
til en lang række mere eller mindre faste arrangementer, og mange synes heldigvis stadig det er godt
sted at lægge sine aktiviteter. Brugerrådet har på fornemste måde vist vejen til at gøre Lysboksen til
et funktionsdygtigt sted.
Stadig underlagt restriktioner besluttede vi den 28. februar alligevel at indkalde til møder og
drøftelse omkring afholdelse af vores kulturfest 2021 – vi håbede jo alle på at man til august ville
være på sikker grund og at Corona situationen ville være stabiliseret så festen kunne gennemføres. Vi

havde jo også en deadline hængende over hovedet, nemlig en fondsansøgning der skulle være
indsendt den 1. april, og den var at betragte som hovedansøgningen. V måtte handle nu – og det
selvom vi senere kunne blive tvunget til at skulle aflyse grundet Corona-udviklingen. Heldigvis skete
det ikke, vi fik tilsagn fra Valby Fonden om støtte og senere også fra Valby Lokaludvalg og da OMF
igen bidrog med et betydeligt beløb, kunne vi i august afholde vores kulturfest med stor succes –
måske lige bortset fra et skybrud der ramte og som nær havde skyllet hele festen væk. Vi fik en
masse erfaring og knowhow i planlægning og gennemførelse af arrangementer som ikke mindst
skyldtes Tinas store arbejde. Derfor var der heller ikke nogen tvivl da vi indstillede hende som
kandidat til at modtage årets frivilligpris – og ganske fortjent valgte man da også Tina som modtager
af frivilligprisen 2021 – stort tillykke fra os alle.
Som tidligere nævnt, var Områdefornyelsen i gang med de sidste forberedelser på at skulle forlade
kvarteret, og vi havde da også allerede i maj taget afsked med Siv som blev afløst af Signe på posten
som formand for OMF, og endnu engang blev vi begunstiget da man tilbød os nogle ekstra penge til
indkøb af drage materiale mv., og ovenikøbet tilbød man at stå for indkøbet så vi summa summarum
høstede materialer for godt 13.000 kroner. Det viste sig at være en rigtig god investering som ret
mange børn var glade for. På dragedagen i oktober havde vi nemlig på opfordring fra de store
børnehaver i kvarteret rykket arrangementet frem til om formiddagen og vi fik virkelig sat både børn,
personale og forældre i gang med at dekorere, samle og flyve med drager. Vinden var ikke ’på den
flinke side’ den dag, men det generede åbenbart ikke børnene ret meget – de løb det bedste de
havde lært på marken, på stierne og i buskene og havde en rigtig dejlig dag.
Så er jeg fremme ved november 2021 hvor vi jo havde bestemt at afholde den udskudte
generalforsamling 2020, og da det jo ikke er så længe siden, skal jeg her blot nævne, at vi blev enige
om at ændre betalingstermin for medlemskab af KV således at det nu falder sammen med årsskifte
og er gældende fra 1. januar til 31. december. Samtidig fastlagde vi kontingentet for foreninger til 300
kroner om året. De opstillede medlemmer blev alle genvalgt og da vi skulle vælge suppleanter, ville
Helle fra DNS gerne stille sig til rådighed og hun blev valgt ind uden modsvar.
Ved samme lejlighed blev vi præsenteret for en ny forening i kvarteret, nemlig Valby Skater som
initiativtager Christian, ønskede at sætte i værk. Christian ville så snart som mulig indkalde til en
stiftende generalforsamling og kunne samtidig meddele at man agtede at deltage i kommende Kultur
fester og i Kulbaneparken andre arrangementer der kunne passe ind i foreningens arbejde.”
Der var ingen kommentarer til formandens beretning
Ad 4. Revideret regnskab
Flemming gennemgik regnskabet, der ikke bød på overraskelser siden generalforsamlingen i
november 2021 hvor der senest var generalforsamling.
Flemming kommenterede på, at kontingentet for 2021 var lavere end budgetteret grundet skæve
perioder. Da det på sidste års generalforsamling blev besluttet at medlemskabet følger kalenderåret
forventes kontingentposten for 2022 at være større.
Dyrk, Nyd og Spis, Kunstforeningen og Lysboksen figurerer overordnet i regnskabet, da KVs
bankkonto og MobilePay også betjener disse.

Flemming oplyser, at der med den nye kontorplads også er fundet et gratis regnskabsprogram, som
kassekladden løbende overføres til.
Der er ingen kommentarer til regnskabet.
Ad 5. Budget for 2022
I 2022 forventes Kulturfesten klart at blive den største post.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Det besluttes at kontingentet uændret er 25 kr. for privatpersoner og 300 kr. for foreninger.
Kontingentet dækker kalenderåret.
Ad 7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
Ad 8. Valg til bestyrelsen
På valg er formand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
●
●
●
●

Flemming genopstiller og vælges som formand
Preben genopstiller og vælges som kasserer
Lise genopstiller og vælges som medlem
Naeem genopstiller og vælges som medlem

Der er ikke andre der opstiller til posterne, så der var fredsvalg. Tillykke til de genvalgte.
Ad 9. Valg af suppleanter
Da der ikke er begrænsning på antallet af suppleanter, vælges alle opstillede:
●
●
●
●
●
●

Birgitte genopstiller og vælges
Marianne genopstiller og vælges
Benjamin genopstiller og vælges
Helge genopstiller og vælges
Helle genopstiller og vælges
Sarah opstiller som ny kandidat og vælges

Tillykke til både gen- og nyvalgte.
Ad 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Benjamin genopstiller som revisor og genvælges uden modkandidat.
Rollen som revisorsuppleant var vakant i 2021. Birgitte opstiller til hvervet, og vælges uden
modkandidat.

Tillykke med gen- og nyvalg.
Ad 11. Eventuelt
●
●

●
●

●
●

Tina reklamerer for www.kulbaneparken.dk - særligt kalenderen - og for nyhedsmailen, og
opfordrer medlemmerne til at give ris og ros.
Flemming fortæller, at der efter Corona ikke kommer nogen til åbent hus (sidste mandag i
måneden). Han opfordrer medlemmerne til at benytte sig af tilbuddet. Hvis der ikke
fremadrettet virker til at være et behov, vil det blive ændret til ‘efter aftale’.
○ Benjamin spørger, om mandag kl. 17-18.30 måske er et dårligt tidspunkt for
børnefamilier.
○ Tina kommenterer, at det taler for at lave det om til ‘efter aftale’, da det er meget
forskelligt, hvad folk synes er et godt tidspunkt i forhold til job, familie, fritid osv.
○ Helle spørger om DNS kan gøre mere for at reklamere for åbent hus.
○ Flemming Fortæller, at han har lavet et opslag med konkrete datoer, som han vil
sætte op på lystavlen ved kontoret.
Flemming fortæller, at den officielle åbning af Kulbaneparken bliver d. 8. maj 2022
Flemming fortæller, at der etableres et parkbrugerråd i samarbejde med Valby Lokaludvalg,
hvor boligforeninger, KV, Kunstforeningen Kulbanekvarteret og andre interessenter om/i
parken kan deltage. Der vil være to årlige møder, som VL inviterer til.
Preben fortæller, at DNS har fået eget MobilePay nummer, og Tina tilføjer, at det også gælder
Kunstforeningen.
Helle fortæller, at den ‘store opstartsdag’ i DNS bliver onsdag d. 6. april

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden på blot en time.

