
  

F O R E N I N G S H U S E T Højnæsvej 
 
 
Referat fra Repræsentantskabsmøde den 5. april 2017. 
 
Tilstedeværende foreningsrepræsentanter: Ahmed Dhaqane, (Rødovre Flygtninge- og 
Indvandrervenner), Per Kühlmann og Ernst Mader Hansen (Damhus Skakklub), Gurli Hansen, 
Gurli Møller, og Bente Sørensen (Aktive Seniorer/Senioruniversitetet), Anita Bovedt (Rødovre 
Lokale Lungeforening), Eric Broberg (Dansk Blindesamfund kreds Storkøbenhavn Syd), Ole 
Mathiasen (Rødovrekanalen/2), Jytte Buch og Eva Nielsen (Rødovre Kvindegruppe), Stuart Watson 
og Allan Watsham (Rødovre Bokseklub), Bettina Schjerlund (Rødovre Revyen), Anne Grete 
Jørgensen (Tråden), Margarat Lovely Amisah (Akan Fekuw), Abdi-Wahab Hussein Farah 
(Somalisk Børneklub). 
Endvidere Ulf Taube (Demokratiradioen) inviteret som observatør, samt Jannie Brylle (daglig 
leder). 
Afbud: Tina Hesdam (Teater- og dansetroldene), Søren Olesen (Nakada), Ibrahim Hamakarenu 
(Kurdisk Dansk Fælleskab i Rødovre), Harbajan Singh Tatla (Indisk Forening), Fouzia Yousoof 
Awaia (Somalisk Kvindeklub).   
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016.  
4. Orientering om budget for 2017 og den aktuelle økonomiske situation.  
5. Indkomne forslag. 
6. Valg. 

a: valg af næstformand (bestyrelsen foreslår genvalg af Per Kühlmann, Damhus Skakklub)                                                                                                                     
b: valg af et bestyrelsesmedlem (Anita Bovedt genopstiller ikke)                                                                
c: valg af to bestyrelsessuppleanter (bestyrelsen foreslår genvalg af Birgit Faarborg Jensen, 
Rødovre Kvindegruppe og nyvalg af Jonna Glifberg, Rødovre Revyen)  

7. Eventuelt. 
 
Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent.   
Ole Mathiasen (Rødovrekanalen 2) blev valgt. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at 
repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne, og at det følgeligt var 
beslutningsdygtigt med 11 stemmeberettigede. Dagsordenen blev herefter godkendt.  
 
Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning.  
Formanden bød velkommen og kunne berette at følgende er sket siden sidste 
repræsentantskabsmøde:  
Prisen for leje af lokalerne er justeret i henhold til det forslag derom, som repræsentantskabet udtrykte 
støtte til ved sidste års møde.  
Der ikke ankommet nye ansøgninger fra foreninger om optagelse i 2016. 
2 nye mikrofoner samt sender med ny tilladt frekvens er installeret i spejlsalen.  
Der vil også blive anskaffet et køleskab til spejlsalen. 
Aflåselige skabe til brug for Dansk Blindesamfund er opsat i lille kantine. 
Nyt komfur er anskaffet til køkkenet i afsnit C.   
Vandvarmeren i kælderen i afsnit C, der forsyner baderum, køkken og håndvaske ved toiletter er 
blevet udskiftet. Der er købt 2 nye tøjstativer til teaterkælderen efter ønske fra Rødovrerevyen. 



Bokseklubben har efter ønske fået låsene til de 2 baderum og deres lille kælderrum omstillet, så 
deres systemnøgler kan låse disse rum. 
Udebelysningen er blevet renoveret, og alle lamper er udskiftet.   
Cykelstativer er skiftet ud. Der er efterfølgende kommet ønsker om udvidelse af cykelskur, og 
tilbud på dette vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde den 26. april. 
Nyt pylonskilt ved vej købt i fællesskab med RKA er opsat.  
Vi bliver ”grønne” fra 2018 – 2020, da vores el fremover kommer fra vindmøller. 
Ventilationssystemet, der stadig repareres på, forventes snart at køre igen efter længere tids 
driftsstop.  
Den 9. feb. blev en rude smadret i radiostudiet ved mixerpulten. Kun hærværk – ingen tegn på 
indbrud. Politianmeldt og forsikringen dækkede skaden fuldt ud. 
Den 11. feb. var der vandskade i kælder C – gevind i vandrør tæret. Forsikringen dækkede 
følgeskaderne ved dette, men ikke selve VVS-arbejdet, da det var et synligt rør. 
Der er indgået lejeaftale med CPHDANS om anvendelse af Spejlsalen torsdag aftener med start den 
8. august 2016 – 6. april 2017. Ny kontrakt er indgået vedr. sæson efterår 2017 – forår 2018. 
RKA har udover hele 1. sal tillige lejet 2 kælderlokaler i afsnit A. De bruges til keramikværksted og 
opbevaring. RKA har stået for indretningen af lokalerne uden udgift for Foreningshuset. 
Som tidligere meddelt pr. mail har bestyrelsen d. 2. marts haft et møde med repræsentanter for 
kulturel forvaltning om ændringer i lov om folkeoplysning, der indebærer et skærpet tilsyn fra 
kommunens side vedrørende de foreningsaktiviteter, der ydes offentlige tilskud til. 
Beretningen blev efterfølgende uddelt i skriftlig  
Formanden afrundede beretningen med en tak til den øvrige bestyrelse, Rødovre Kommune, 
foreningerne samt personalet for godt samarbejde. 
Herefter drøftedes Rødovre Kommunes besøg i Foreningshuset. Næstformand Per Kühlmann 
oplyste, at der p.t. ikke foreligger et skriftligt regelsæt, hvordan kommunens fremtidige skærpede 
tilsyn skal opfyldes for os som bestyrelse såvel som foreningerne. Da det er Foreningshuset, der 
modtager driftstilskuddet fra kommunen og ikke den enkelte forening, kan man godt forestille sig, 
at der fremadrettet, kunne pålægges bestyrelsen at samarbejde med kommunen om tilsynspligten. 
Ved besøget blev oplyst, at kommunen fremtidigt skal kunne kontrollere den enkelte forenings 
aktiviteter, når lokalerne i Foreningshuset benyttes. De foreninger, som ikke har deres egen 
hjemmeside, som de kan henvise til, kan i givet faldhenvende sig til Jannie Brylle på kontoret, hvor 
hun kan være behjælpelig med at videresende oplysningerne til kommunen. Næstformanden spurgte 
herefter til, hvorvidt det skærpede tilsyn fra kommunen kunne volde problemer for nogle af 
Foreningshusets foreninger. Dette var ikke tilfældet. 
 Gurli Møller oplyste, at de i Senioruniversitetet/Aktive seniorer i mange år op til flere gange om 
året er i kontakt med kommunen, og at kommunen netop får alle disse oplysninger på forlangende, 
som de nu så vil holde et skærpet tilsyn med. Ole Mathiasen (Rødovrekanalen 2) fortalte, at der i 
folkeoplysningsudvalget, arbejdes på en stor portal: FOUD, en foreningsportal for alle foreninger 
og borgere i kommunen. Meningen er, at den enkelte borger skal kunne se den pågældende dags 
aktiviteter/tilbud fra alle foreninger. Portalen vil også afhjælpe kommunen administrativt 
vedrørende det omtalte tilsyn. 
Der var herefter ikke flere bemærkninger til beretningen, som blev vedtaget med applaus. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Forelæggelse af årsrapport for 2016.  
Det reviderede regnskab for 2016, der viser et overskud på kr. ca. 33.000, blev godkendt uden 
bemærkninger.  
 
Ad dagsordenens punkt 4: Orientering om budget for 2017 og den aktuelle økonomiske 
situation.  
Budgettet for 2017 viser et forventet underskud på godt 38.000 kr. Der er ingen nævneværdig 
forskel i dette års budget fra sidste års budget, og der anvendes de samme budgetprincipper som de 
foregående år. Der er ingen planer om voldsomme udgifter vedrørende vedligeholdelse og energi. 
Vores store ventilationsanlæg er under reparation, men udgiften forventes at indgå i den almindelige 



drift. Formanden gjorde i den forbindelse dog opmærksom på, at i et så gammelt hus som 
Foreningshuset kan der komme uforudsete udgifter. Den aktuelle økonomiske situation ser i øvrigt 
fornuftig ud. Der indestår d.d. kr. 960.000 på Foreningshusets konto i Arbejdernes Landsbank mod 
kr. 879.000 sidste år samme tid.  
Der var her ud over ingen kommentarer til budget 2017. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag.  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad dagsordenens punkt 6: Valg.  
a: valg af næstformand: Per Kühlmann (Damhus Skakklub) blev genvalgt enstemmigt. 
b: valg af et bestyrelsesmedlem: Allan Watsham (Rødovre Bokseklub) blev nyvalgt enstemmigt. 
c: valg af to bestyrelsessuppleanter. Birgit Faarborg Jensen (Rødovre Kvindegruppe) blev genvalgt 
og Jonna Glifberg (Rødovre Revyen) blev nyvalgt, begge enstemmigt. 
 
Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt.  
Formanden har en ide om at indkalde alle foreningernes formænd til en rundbordssnak om nye 
tiltag i Foreningshuset. Ulf Taube vil gerne have, at den daglige leder spørger vores nabo om deres 
græsplæne kan benyttes til et mindre countrymusik arrangement. Ole Mathiasen synes, at 
formandens ide om et brainstormingsmøde foreningerne imellem er en rigtig god ide. Det kan være 
arrangementer som f.eks. loppemarked. Gurli Møller gør opmærksom på, at deres forening ved 
f.eks. loppemarked, ikke vil kunne deltage med boder eller lignende, da kapaciteten til dette ikke er 
til stede. 
Alle repræsenterede foreninger udtrykker deres tilfredshed og gode samarbejde med bestyrelsen 
samt den daglige leder, rengøringsassistenten og viceværten. Formanden takker igen alle fremmødte 
og ønsker os alle endnu et godt år 2017 i Foreningshuset. 
Slutteligt takker formanden det afgåede bestyrelsesmedlem Anita Bovedt for hendes mangeårige 
virke i bestyrelsen, og ønsker hende held og lykke i fremtiden. 
Dirigenten takker for god ro og orden samt for årets dirigentpost og herefter afsluttes 
repræsentantskabsmødet. 
 
Referat. Jannie Brylle 
 
Bestyrelsens nuværende sammensætning: 
Ahmed Dhaqane (formand), Per Kühlmann (næstformand), Gurli Hansen (bestyrelsesmedlem), 
Allan Watsham (bestyrelsesmedlem), Eric Broberg (bestyrelsesmedlem). 
På valg i 2018: Eric Broberg, Ahmed Dhaqane og Gurli Hansen 
På valg i 2019: Per Kühlmann og Allan Watsham 


