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Bestyrelsen 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. april 2017. 
Tilstede: Ahmed Dhaqane, Per Kühlmann, Gurli Hansen, Eric Broberg og Allan Watsham. 
Referent: Jannie Brylle 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 8. februar 2017 
2. Orientering fra formandskabet siden sidste bestyrelsesmøde samt opfølgning på 

repræsentantskabsmøde d. 5. april 2017 
3. Aktuel økonomisk oversigt (status for 1. kvartal vedhæftet) 
4. Foreningerne i Huset: Status 
5. Aktuel bygningssituation 
6. Personaleforhold 
7. Eventuelt 
 

Ad dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat fra 8. februar 2017.  
Referatet blev godkendt.  
Ad dagsordenens punkt 2: Orientering fra formandskabet siden sidste bestyrelsesmøde.  
Formand Ahmed Dhaqane bød velkommen, specielt til Allan Watsham som nyt bestyrelsesmedlem. 
På repræsentantskabsmødet forslog formanden en brainstorm foreningerne imellem med ideer/forslag til 
hvad Foreningshuset mere kan bruges til – også foreningerne imellem. Der blev bl.a. forslået en fælles 
loppemarkedsdag/dage. Formanden arbejder videre på dette projekt sammen med daglig leder Jannie 
Brylle. Ulf Taube, Rødovrekanalen ville på repræsentantskabsmødet høre om stemningen/muligheden 
for hvorvidt man, med naboernes accept, kunne holde en mindre country-festivals-weekend, da 
græsplænearealet bag spejlsalen også skal bruges til arrangementet. Jannie Brylle orienterer videre 
herom, når hun efter aftale med Ulf Taube modtager projektbeskrivelsen på festivalen. 
Næstformanden orienterede om en skrivelse fra kommunen til Rødovrekanalen 2, som han havde 
modtaget en kopi af fra Ole Mathiasen. I den pågældende skrivelse meddeles det fra kommunen, at den 
har indgået en aftale med Foreningshusets bestyrelse om, at den sørger for, ”at alle de foreninger, der 
har deres gang i Foreningshuset udfærdiger egentlige aktivitetsplaner, hvoraf det skal fremgå, hvornår 
– hvor ofte – indhold og deltagere ved de enkelte aktiviteter”   
Næstformanden mener bestemt ikke, at der er indgået en sådan aftale mellem kommunen og bestyrelsen, 
hvilket han også pr. mail har meddelt kulturel forvaltning ved Henning Elmelund og Kim Halberg. 
Naturligvis bistår Foreningshusets bestyrelse efter bedste evne kommunen med at kontrollere, at 
aktiviteterne hos de foreninger, der har til huse i Foreningshuset, er i overensstemmelse med 
lovgivningen, men det kan aldrig blive bestyrelsens opgave at påtage sig det kommunale ansvar på det 
område.  
Næstformanden undrede sig i øvrigt over, at han havde fået kendskab til denne såkaldte aftale mellem 
kommunen og Foreningshuset via en mail til Rødovrekanalen. Foreningshuset selv har aldrig før hørt 
om den pågældende aftale, lige så lidt som man har modtaget et kommunalt referat fra mødet mellem 
bestyrelsen og kulturel forvaltning d. 2. marts d.å. 
Der var almindelig tilslutning i bestyrelsen til de af næstformanden fremsatte betragtninger i denne sag.  
Formanden har fået en henvendelse fra den tidligere formand for Foreningshuset, Flemming Riedel, om 
hvorvidt han efter i 7 år ikke har været velkommen i Huset nu kan benytte vores tilbud om udlejning af 



lokaler. Det besluttes, at formanden kontakter Flemming Riedel, og oplyser om at han igen kan benytte 
lokaleudlejningen på samme vilkår som alle andre. 
Hjemmesiden, der ikke har fungeret optimalt i lang tid, skal nu opdateres efter servernedbrud, hvor alle 
opdateringer gennem årene ikke kunne gendannes. Gurli Hansen forslår, at den daglige leder kontakter 
Senioruniversitets webmaster med forslag om at benytte ham fremtidigt som udbyder og supporter i 
samarbejde med den daglige leder. Dette godkendes, og Jannie Brylle arbejder herefter videre på ny 
med hjemmesiden. 
Ad dagsordenens punkt 3: Aktuel økonomisk oversigt.  
Økonomien ser fornuftig ud. Der er d.d. et indestående på kr. 934.890 på bankkontoen.  
1. kvartalsoversigten 2017 viser en større indtægt end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt at 
RKA konto 1030 har indbetalt huslejen for april i marts måned. RKA samt det kommunale årlige 
driftstilskud er de to store indtægtsposter, hvor energiforbrug, vedligeholdelse og lønninger er de 
store udgiftsposter. Vores erhvervsforsikring er steget 50 %. Dette skyldes en forkert indplacering 
af vores rengøringsassistent, som faktisk ikke har været korrekt forsikret, siden ansættelsens start i 
2010.  
Ad dagsordenens punkt 4: Foreningerne i Huset: 
Rødovrekanalens internetforbindelse har været afbrudt to gange i år. Denne forbindelse er delt 
mellem Foreningshuset og radioen. Rødovrekanalen betaler Foreningshuset kr. 50,- pr/md for en 
fast IP-adresse. Dog har Foreningshusets forbindelse virket begge gange. Daglig leder Jannie Brylle 
har alligevel efterfølgende bestilt en ny router hos vores udbyder TDC, uden beregning. 
Rødovrekanalen udskifter efterfølgende selv en switchbox, og får PSS ind over selve installationen 
ved opstart af nyt materiel. Skulle problemet alligevel opstå igen, er løsningen at Rødovrekanalen 
selv anskaffer sig en ny internetforbindelse. Dette er en større omkostning, hvorfor vi håber at disse 
tiltag er fyldestgørende. 
Der er 6 lysarmaturer der ikke virker i teaterkælderen. Disse kan ikke repareres. Rødovre Revyens 
formand Jonna Glifberg, har påtalt den manglende belysning. Teaterkælderen bruger de bl.a. til 
syning af kostumer mv. Den daglige leder fremsender efterfølgende pris til formandskabet på 
udskiftning af lysarmaturerne, inden der foretages yderligere. 
Ad dagsordenens punkt 5: Aktuel bygningssituation.  
Cykelskuret skal udvides. Jannie Brylle har på nuværende ikke fået indhentet tilbud på dette. Tilbud 
indhentes herefter. Brøndpumpen ved kælderen i A har igen af ukendte årsager været gået i stå. 
Dette er også sket ved de 2 foregående pumper. Dette betød, at der igen kom vand i keramikrummet 
som lejes af RKA. Hvorvidt der skal ny pumpe på samt overvågning og prisen herpå, foreligger på 
nuværende ikke. RKA Jan Howy vil sende et forslag/tilbud fra deres elektriker, ligesom der 
forventes et tilbud fra husets elektriker. Kloakken skal ligeledes gennemgås af en kloakmester, da vi 
har været udsat for dette pumpestop flere gange - med 3 uafhængige pumper. Per Kühlmann 
kontakter kloakmester, og Jannie Brylle får indhentet tilbuddene.  
Ad dagsordenens punkt 6: Personaleforhold.  
Samarbejdet går godt alle 3 medarbejdere imellem. Der er vedtaget ny overenskomst omfattende 
vores rengøringsassistent i 3F, over de næste 3 år. Ahmed Dhaqane forslår en lønstigning til vores 
vicevært på kr. 5,- pr. time, der efterfølgende enstemmigt bliver vedtaget. Jannie Brylles 
lønudvikling følger overenskomsten på det offentlige område 2015 – 2018. 
Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt. 
Intet. 
 
Kommende møder: 
Onsdag den 9. august 2017 kl. 18.00 
Onsdag den 29. november kl. 17.30 
                                                                                                                    
Referat ved Jannie Brylle 
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