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Bestyrelsens beretning for 2011 og planerne for 2012 
 

Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2011 og 
planerne i 2012: 
 

1. Bestyrelsens sammensætning 2011 
2. Hjemmesiden 
3. Nyhedsbreve 
4. Laden 
5. Længen 
6. Arrangementer i 2011 og foreløbige planer for 2012 
7. Arbejdsgrupperne 
8. Foreningens Vedtægter 

 

1. Bestyrelsens sammensætning 2011 
 

Som resultat af generalforsamlingen den 24. februar 2011 blev bestyrelsen sammensat 
således: 
 
Formand:  Jørn Jensby 
Kasserer:   Birte Nielsen 
Bestyrelsesmedlem:  Aase Møller 
Bestyrelsesmedlem:  Sonja Malling 
Bestyrelsesmedlem: Susanne Petersen 
 
Suppleant:  René Nielsen 
Suppleant: Inger Westermann 
 
Revisorer: Carsten Wittus og Jørgen Lind 
Revisorsuppleant: Børge Mandrup Jacobsen 
 
Bestyrelsen har i 2011 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. 
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Vi vil også benytte lejligheden til at takke den meget trofaste skare af medlemmer, der altid 
stiller op, når der er noget, der skal gøres i forbindelse med foreningens mangeartede 
aktiviteter. 
 
En særlig tak til Jenny og Ole, der ”bor på Gården” for deres indsats for foreningen. 
 
 

2. Hjemmesiden og Plakaterne 

Foreningens hjemmeside er i årets løb 
blevet opdateret, så den altid er aktuel 
for foreningens medlemmer. Man kan 
altid se de kommende arrangementer 
og planerne for de næste. Endvidere er 
hjemmesiden efterhånden en 
dokumentation for foreningens ”gøren 
og laden” fra starten til nu. 
Medlemmerne opfordres til af besøge 
hjemmesiden, der kan findes på 
adressen: 
 

http://www.kulturhusetbirkelundgaard.dk/ 
 
Steen Kirkegaard Erichsen har trofast lavet plakaterne til foreningens arrangementer. 
Plakaterne har herved fået et ensartet udseende, så man straks kan se, at her er et tilbud 
fra Kulturhuset Birkelundgaard. Det nærmer sig et ”Brand” for foreningen. 

 

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 2009 så laden således ud : 

 
 

http://www.kulturhusetbirkelundgaard.dk/
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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 – i 2011 installeret alarm i laden. Denne alarm er en af 
forudsætningerne for, at foreningen kan afholde udstillinger af forskellig art i laden. 
 
I 2011 er staldvinduerne også ”fundet frem” igen, repareret og isat glas, således at laden i 
den del, som Kulturhuset Birkelundgaard råder over, igen har ”fået øjne”. 
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Vi forventede sidste år at vi i 2011 kunne få installeret lys i laden og ”udjævnet gulvet”, så 
landen kunne blive optimal til udstillinger og lign. Her var planen at undersøge, om der i 
lokalsamfundet kunne være en sponsor.  
 
Det er imidlertid ikke lykkedes i 2011, at komme i kontakt med lokale virksomheder, der 
synes, at et sponsorat til disse formål vil kunne være attraktivt. 
 
Så vi mangler fortsat at få foretaget en udbedring af ujævnhederne i gulvet, samt etableret 
gode lysforhold. Når det sker er foreningen klar til at bruge laden til udstillinger i ”de 
varmere måneder af året”. Så Fundraisinggruppen væbner sig til at kontakte eventuelle 
sponsorer. 
 
I 2012 består de arbejder, der skal udføres i laden, i følgende: 
 
Foreningen arbejder videre med sigte på i 2012 at få udført de opgaver, vi ikke fik udført i 
2011 med etablering af lys og reparation af gulv i laden. 
 
Endemålet for laden er noget, der ligner dette: 

:  
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5. Længen 2010 – 2011 
 
Længen blev færdiggjort i 2011, således at den kan anvendes til mødeformål m.v.  
Den rummer nu 2 gode mødelokaler (til anvendelse for foreningens arbejdsgrupper), et 
mindre lagerrum, samt køkken, toiletter, og badefaciliteter.  Bestyrelsens møder afholdes i 
længen. 
 
Den bruges endvidere af foreningens Fotogruppe og af den kommende Læsegruppe og 
måske af en Film(biograf)gruppe. 
 
Endvidere har vi udlånt lokalerne til andre formål i årets løb. 
 

6. Arrangementer i 2011 og foreløbige planer for 2012 
 
Foreningen har i årets løb fremstillet og distribueret/ophængt plakater for hvert enkelt 
arrangement. Alle arrangementer har været omtalt i Albertslund Posten, dels i artikler, dels 
under rubrikken Tid og sted.  
 
Kulturhuset Birkelundgaard har løbende reklameret for arrangementer på ”den rullende” 
informationstavle på Albertslund Station. 
 
Endelig - og ikke mindst - har Albertslund Posten, som nævnt, 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. 
 
På arrangementssiden skal der udtrykkes en stor tak til Albertslund Bibliotek, til 
kommunens Kulturudvalg og til Kultur- og fritidsforvaltningen for et godt samarbejde i 
2011. 
 
Foreningen har afholdt følgende arrangementer i 2011: 
 

1. Den 20. februar 2011 indledte Ib 
Berg foreningens aktiviteter med 
et levende foredrag om De 
Vestindiske Øer.  
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Ib bragte tilhørerne med på en fantastisk tur til de gamle danske besiddelser i 
Caribien og satte samtidig en række begivenheder i et historisk perspektiv, med 
Danmark som deltager i slaveriet og transporten af slaver fra Vestafrika. 

  
2. Torsdag den 14. april 2011 fortalte Maria Helleberg om MARGRETE den Første. 

 

            
 
           Arrangement blev sponsoreret af Albertslund Bibliotek. 
  

Maria Helleberg fortalte den utrolige historie om Valdemar Atterdags yngste datter, 
som endte med at regere i det største rige i ”Kristenheden”. 

  
3. Peder Ellegaard fortalte den 3. maj 2011 om "STORMEN PÅ KØBENHAVN" i 1658. 

 

              
Han fortalte om den svenske konge Carl X Gustav, 
der den 11 august 1658 for                               
anden gang stod foran København og indledte én 
af de mest afgørende begivenheder i 
Danmarkshistorien. Slutningen er svenskernes 
forgæves stormløb på Københavns volde natten 
mellem den 10. og 11. februar 1659. 
På baggrund af både de svenske angrebsplaner 
og det danske forsvar, herunder brug af samtidige 
kort, belyste Peder Ellegaard med sit 
billedforedrag de forhold, der efter hans opfattelse 
havde afgørende indflydelse på udfaldet af 
stormløbet. Forinden satte han begivenheden ind i 
en lidt bredere historisk sammenhæng. 
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4. Gallaopera 
 

Søndag den 19. juni gennemførte Kulturhuset Birkelundgaard sit hidtil største 
arrangement.  

 

            
Fra en af prøverne på Roskilde Kro 

 
Star Tenors, Sopranen Cecilia Hjortsberg pianist Knud Rasmussen tryllebandt sammen 
med et meget veloplagt Albertslundkoret mere end 300 tilskuere i 2 timer ved et fantastisk 
arrangement i Birkelundgårds smukke have. Arrangementet blev efterfølgende særdeles 
pænt omtalt i Albertslund Posten. Foreningen har efterfølgende modtaget utroligt mange 
tilkendegivelser med ønske om en gentagelse i 2012. 
 

 
Tilskuerene 
  

De 300 billetter, der var til rådighed blev 
desværre udsolgt på rekordtid. Arrangementet, 
der var gratis, blev sponsoreret af Albertslund 
Bibliotek og Kommunens Kulturudvalg bevilgede 
pengene til Scene og lyd. 
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De 3 Stjernetenorer og sopranen Cecilia Hjortsberg 
præsenterede ikke alene kendte opera-arier, operettehits 
og musicals, som de fremførte med humor og stil. De har 
mange års erfaring i sang og underholdning, og de har 
sunget tværs over hele USA flere gange og mange 
steder i Europa, samt i Dubai og Beijing i Kina. Trioen 
består af Ernst Sondum Dalsgarð, Magnus Gíslason og 
Fernando Concha Viaux . 
Pianisten var den meget erfarne og dygtige Knud 
Rasmussen. 
 
  
 
Og en stor tak til Albertslundkoret, der med stor livsglæde 
indgik i koncerten på en flot og underholdende måde. 
  
 
  

5. Søndag den 14. august 2011 lånte Albertslund Jazzklub laden til et meget velbesøgt 
arrangement - ca. 150 jazzinteresserede var mødt frem. Arrangementet blev 
gennemført på basis af en samarbejdsaftale mellem Jazzklubben og Kulturhuset 
Birkelundgaard. Det var Danish Jazzmen, som underholdt ”På Gården” med 
”fodvenlig jazzmusik”. Mange benyttede lejligheden til en svingom. 

 

              
 

6. Lørdag den 24. og søndag den 25. september 2011 arrangerede Birkelundgaards 
Fotogruppe en meget flot og velbesøgt udstilling. Tak til John Frederiksen – og til 
udstillerne. 
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7. Torsdag den 20. oktober kl. 19.00 var  der foredrag med Søren Haslund Christensen 
 

            
 

Han fortalte om sine rejser i Mongoliet. Arrangementet sponsoreredes af 
Albertslund Bibliotek. Tidligere hofmarskal Søren Haslund-Christensen er søn af 
opdagelsesrejsende Henning Haslund-Christensen, som gjorde Mongoliet kendt. 
Han var 15 år, da faderen døde i 1948 under en ekspedition til Afghanistan. 
Dermed brast løftet om, at Søren kunne deltage i en opdagelsesrejse, når han 
havde taget studentereksamen. Der skulle gå 38 år, inden Søren Haslund-
Christensen selv kom til faderens foretrukne ekspeditionssted, Mongoliet. Til 
gengæld kunne han gøre turen sammen med sin søn, filmproducer Michael 
Haslund-Christensen og kronprins Frederik.  
 

8. Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard havde den 17. november 2011 inviteret 
Henning Lundemann til at holde foredrag. Henning Lundemann har en indgående 
historisk viden om vores egn. Han fortalte roligt, sagligt og med stor humor om de 
gamle kroer - og deres betydning - på den gamle Roskildevej fra København til 
Roskilde. 

 
 

 
 

9. Året sluttede af med at Kulturhuset Birkelundgaard stod for en bod med salg af 
æbleskiver og Glögg den 3. december 2011. Det var i forbindelse med Albertslund 
Symfoniorkester, Albertslundkoret og Bakkens Kor sammen opførte en forrygende  
julekoncert i Musikteatret. 

 
Mere end 1000 gæster har overværet/deltaget i foreningens arrangementer i 2011. 
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Medlemmer, der ønsker at deltage i det praktiske arbejde med arrangementer og/eller 
renovering af laden og længen, anmodes om at henvende sig til foreningens Sekretær 
Aase Møller på mailadressen: aase.m@vejrmolle.dk eller på telefon 23 96 77 11. 
 
Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke alle de medlemmer, der i årets løb har 
bidraget på den ene eller anden måde med afviklingen af de mange arrangementer. 
 

For  2012 er bestyrelsens forslag til arrangementer således: 
 
De nedenfor anførte arrangementer er stadig i ”støbeskeen”, og der vil derfor kunne ske 
ændringer i løbet af året.  
 
Hold øje med Albertslund Posten og foreningens hjemmeside for at orientere dig om de 
aktuelle arrangementer i Kulturhuset Birkelundgaard, herunder om prisen for eventuel 
entre.  
 
Alle arrangementer vil blive annonceret i og/eller omtalt i Albertslund Posten, samt på 
Kulturhusets hjemmeside. 

 
9. februar 2012 Generalforsamling kl. 19.00 i stuehuset på Birkelundgård 
  Kun for medlemmer 
 

8. marts 2012 Den 8. marts kl. 19.00 i stuehuset - "DER VAR ENGANG ET 
BØRNEHUS SOM HED "EGELUNDEN" ....." Det var dengang, 
der var rigtige børn og forældre til ), …..  

 
19. april 2012 Arrangementet er endnu ikke fastlagt 
  
12. maj 2012 Græsk aften med Hellas Kompania og meget mere      
   

 
 

Ud over musikken vil der blive 
serveret en let græsk anretning 
for at forøge stemningen 
Entre for ikke medlemmer: 100,- 
kr. 

 
2. juni 2012 ”Hyldespjældet” holder i samarbejde med Albertslund 

Kunstforening den 2. juni 2012 
fernisering af Hyldespjældets 
månedlange skulpturudstilling.  
Kulturhuset Birkelundgaard 
samarbejder med Hyldespjældet og 
Kunstforeningen om udstillingen, 
der i år også vil finde sted på 
Kulturhusets arealer på 
Birkelundgård, herunder i vores 

smukke lade. 

mailto:aase.m@vejrmolle.dk
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3. juni 2012 Galla Opera søndag den 3. juni 2012, med start kl. 14.00 

  
Kulturhuset Birkelundgaard forsøger at gentage ”traditionen” fra 
sidste år med en forrygende Galla Opera i Birkelundgårds 
smukke have. Medbring selv stole og kom i god tid.  
Pris 50,00 kr. pr person. 
Der vil være attraktive tilbud for medlemmerne af Kulturhuset 
Birkelundgaard.  

 
9. juni 2012 Albertslunds kommunale Integrationsråd er indbudt til at holde 

deres planlagte Internationale medborgerdag på de arealer og 
bygninger, som Kulturhuset Birkelundgaard råder over. 

    
1. juli 2012 Jazz i gården med NIELSENS SWINGTIME kl. 14.00.  

Kom i god tid og medbring selv din stol. 
Entre for ikke medlemmer: 50,- kr.  

  
19. august 2012 Irsk eftermiddag ”på Gården”  
 

                                             
Vi har inviteret gruppen Rumlepotten til at underholdeos denne 
søndag eftermiddag. Kom og nyd Irsk Folk Music, når det er bedst 
– bl.a. Whiskey in the jar - Entre for ikke medlemmer: 50,- kr. 
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2. september 2012 Høstfest/Håndværkermarked  
Dette marked er efterhånden blevet 
en fast bestanddel af Kulturhusets 
arrangementer. Vi havde rigtig 
mange udstillere og interesserede i 
Kunsthåndværk ved arrangementet i 
2011. Vi regner med endnu flere i 
2012.  

 

 
16. september 2012 Kulturhuset Birkelundgaard har inviteret interesserede 

foreninger i Albertslund til i samarbejde at afholde en Albertslund 
Musik- og Dansefestival 
 

 
Foto udlånt af AlbertslundPosten 
 
Der er afholdt indledende møde med de involverede foreninger, 
og planen ser i øjeblikket således ud: 
 
Dans forventes fremvist af følgende: 
Nordisk Folkedans: Gamle Danses Værn 
Østeuropæisk folkedans: Crihalma 
Linedans : Albertslund Linedansere og  AIF-senioridræt  
Squaredance: Linie B  dancers 
Zumbadans: AIF- gymnastik (børnehold) 

 
Musik og sang  forventes fremført af følgende:  
Bakkens Horn (hornmusik) 
Galgebakkekoret (nyere sange) 
A-town Gospel (gospel) 
Albertslund Visevenner (fællessang) 
Albertslundkoret   
NIELSENS Swingtimeorkester (jazz) 
Øvelokaleforeningen på Forbrændingen (Rock) 
Wooden Birds  

 
18. oktober 2012 Fotoudstilling. Denne week-end afholder foreningens 

Fotogruppe udstilling af spændende Albertslundbilleder 
 
15. november 2012 Fremvisning af ældre dokumentar- og/eller Spillefilm  
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7. 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 

Fundrasinggruppen, bestående af Birgit Krüger, Jonna Rudkilde og foreningens kasserer 

Birte Nielsen 

Fotogruppen med John Frederiksen som formand. Gruppen mødes en gang om 

måneden, som regel den sidste mandag i hver måned. Interesserede kan rette 

henvendelse til John Frederiksen. 

Per Gustafsson har ønsket at stoppe som formand for Musikgruppen for i stedet - på 

vegne af Kulturhuset Birkelundgaard - at arbejde med  koordineringen af  den ovenfor 

omtalte Albertslund musikfestival. 

Musikgruppen har derfor fået en ny formand. Det er Mie Rask, der indgår i Bandet 

Wooden Birds, som har opnået topplacering ved Albertslund talentshow for et par år siden.  

I december påbegyndte Susanne Storm Lind arbejdet med at etablere en Læsegruppe 

eller rettere en BogCafé. Det er tanken, at gruppen skal mødes en gang om måneden. 

Formand for gruppen er Susanne Storm Lind, som interesserede kan rette henvendelse til. 

Der er endvidere tanker fremme om at lave en Film(biograf)gruppe, der kunne hellige sig 

fremvisning af film, der måtte have gruppens interesser – dokumentarfilm, gamle danske 

film, m.v. Her er slaget frit. Hvis der er interesse – og en tovholder - vil Kulturhuset stille 

film- og lydfaciliteter til rådighed for gruppen. 

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. 

8. Foreningens Vedtægter 

Bestyrelsen blev af sidste års generalforsamling pålagt at foretage et ”serviceeftersyn” af 

foreningens Vedtægter. Dette arbejde er resulteret i, at Bestyrelsen på 

generalforsamlingen den 9. februar 2012 fremlægger enkelte forslag til justering af 

Vedtægterne. Forslagene sigter alene på, at tilpasse Vedtægterne til ”de praktiske 
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realiteter”, samt at fremrykke betalingstidspunktet for kontingentbetaling fra 1. maj til 1. 

februar. 

Dette var den skriftlige beretning. 

På Bestyrelsens vegne 

Jørn Jensby 

30. december 2011 


