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Foreningen ”Kulturhuset Birkelundgaard” 
 
 

GENERALFORSAMLING DEN 11. FEBRUAR 2010 kl. 19.00 
 
 
BERETNING – heri planer og visioner for fremtiden 
 
Denne generalforsamling afholdes kun 5 ½ måned efter vores stiftende 
generalforsamling den 24. august sidste år, - men siden da, er vi blevet ca. 
142 medlemmer og har afholdt Sommerfesten den 12. september – denne dag 
blev en stor succes med musik og sang, og omkring 250-300 borgere der kom 
og havde hyggelig eftermiddag.  
 
Vi er i mellemtiden, både blevet godkendt som forening og har fået godkendt 
en låneaftale i Kommunalbestyrelsen, - dette var jo hele forudsætningen for, 
at foreningen kunne komme rigtig i gang med planlægningen, - og som en 
markering af, at lyset var på vej i mere end én forstand – besluttede 
bestyrelsen at holde en Lysfest i laden den 21. december.  
 
Dette indebar som noget af første, at laden skulle ryddes - hvilket vi var ca. 10 
personer der i bidende frost, – i løbet af et par dage fik klaret sammen med 
hjælp fra kommunen. Efterfølgende blev laden klargjort til nogle – meget kolde 
– men hyggelige timer med gløgg og æbleskiver samt god underholdning. 
 
Vi vil ikke lægge skjul på, at det ikke altid har været lige nemt, at få de 
forskellige aftaler på plads og overholdt, men vi i bestyrelsen har stædigt holdt 
fast i målet forude – og det er skabe et dynamisk miljø på Birkelundgaard, 
hvor der kan afholdes en bred vifte af begivenheder med et kunstnerisk og 
kulturelt sigte og ad åre få den smukke gård med gårdspladsen og de fine 
haver til at fremstå, som stedet der huser en masse kulturelle begivenheder og 
at ”Kulturhuset Birkelundgaard” vil bliver et kulturelt samlingspunkt her på 
Vestegnen. 
 
Det er stadig vigtigt at sige, at dette ikke er et projekt der sådan lige bliver 
færdig ”i morgen” – vi må give os selv et par år til at bevise hvad vi kan og vil 
med stedet, samt at det må foregå ganske ydmygt, og at vi må bygge videre 
på den pionér-ånd, som startede vores by op i 60érne og 70érne. 
 
Økonomisk er det jo heller ingen hemmelighed, at kommunen ikke har de 
store penge at sætte i projektet, - og derfor er vi afhængige af vores egen 
arbejdskraft samt penge udefra, det vil sige, at vi må se os om efter 
sponsorer, der ønsker at bidrage til renovering og istandsættelse af laden, og 
dette vil vi gå i gang med, som noget af det første efter generalforsamlingen. 
 
Vi har i bestyrelsen – inden næste generalforsamling – pålagt os selv, at 
gennemgå vedtægterne med henblik på en præcisering af teksten. 
 



 2

---------  
 
Og nu til det sjove – arbejdsgrupperne er i fuld gang med at planlægge 
forskellige arrangementer for 2010 
 
- den 6. marts fra kl. 14 til 16 afholdes der ”Hvad er det værd” her i Stuehuset 
 
- i haven vil vi den 29. maj forsøge at afholde en Majfest med majstang, 
folkedans, spillemandsmusik og meget mere 
 
- den 21. august en sommerfest i haven – efter samme læst som i september 
sidste år, samt en Lysfest i december i laden 
 
- vi påtænker at afholde 1 foredrag forår og efterår, samt forskellige mindre 
udstillinger og koncerter i løbet af året 

 
Som I kan høre har vi mange planer og ideer, som vi selvfølgelig håber kan 
blive bragt til udførelse 
 
Arbejdsgrupperne – som sidder her med de grønne skilte foran sig – modtager 
meget gerne henvendelser fra interesserede medlemmer, som syntes det vil 
være spændende at være med til at få vores projekt Kulturhus Birkelundgaard 
op at stå – der er Billedkunst med René og Steen – Foredragsgruppen med Per 
og Jørgen – Arrangement- og planlægningsgruppen med Aase og Sonja – 
Musikgruppen med Per/ i aften er det også René og Fotogruppen med John – 
gå over og få en snak. 
 
Jeg må dog lige nævne, at det absolut ikke er et krav for at være medlem af 
foreningen, at man skal medvirke i arbejdsgrupperne eller i det praktiske 
arbejde, alle er selvfølgelig til enhver tid velkommen til at komme og nyde og 
opleve stedet. 
 
 
 
  
 
 
 


