Albertslund den 8. februar 2022
Året der gik: 2021
Generalforsamlingen blev igen udsat i 2021 grundet pandemisituationen. Vedtægterne foreskriver
at den skal afholdes i januar kvartal, men grundet corona restriktionerne var det ikke muligt da alt
var lukket ned fra januar til maj.
Af samme grund var flere arrangementer også blevet aflyst og andre blev flyttet.
Program annoncering blev ændret så alt blev rettet til for digital brug. Det betød at der ikke blev
udleveret fysiske program hæfter, og der blev trykt begrænset antal plakater.
Den 6. maj 2021 blev det igen muligt at åbne Birkelundladen for gæster. De første arrangementer
var Kulturcafé dage med gratis adgang. Kultur-cafeerne havde en forsigtig start med skiftende
underholdning på scenen. På den måde kom vores publikum og vores musikalske venner forbi og fik
åbnet kulturen op på gården.
Men det var tydeligt at antallet af gæster på arrangementer var ca. halvdelen af det vi normalt ser.
Overalt i landet var der fokus på at åbne kulturen op så der var et hav af tilbud fra juni til oktober
men folk var ikke klar til at gå ud. Mange af vores trofaste gæster valgte at komme til vores
arrangementer så vi fik arbejdet os op på et niveau der var bæredygtigt for resten af året.
Vi lavede gode aftaler med musikere og indgik i et samarbejde med foreningen Det Ny
Tonefilmorkester. Det resulterede i at vi kunne lave en koncert i Musikteateret i den periode vi ikke
måtte lave noget i Birkelundladen. Koncerten som var bygget over
musikken fra tv-serien Matador og blev en stor succes. Et samarbejde med kommunen hvor
Kulturudvalget støttede med dækning på omkostningen af lejen på teateret samt lydteknisk. Vores
forening tilbød 100 pladser gratis til byens svageste borgere og hjælpere i et tæt samarbejde med
de sociale myndigheder. I alt et år hvor vi kunne afholde 20 arrangementer og samtidig prøve
kræfter med arrangementer udenfor gården. Perler af musikere, musik interview møder og
foredrag i naturen omkring os. Året sidste arrangement i december var Jule caféen med Swinging
Sisters og banko.
Begrænset indtægt igennem 2021 var en udfordring og derfor søgte foreningen økonomisk støtte
som aldrig før.
Vi opnåede derved økonomisk støtte på 2x10000 hos fonde til efterårets arrangementer.
Nogle nye kontrakter med kunstnere i 2022 blev indgået med et forventet besøgsantal på 100-130
gæster. Og i december blev vores ansøgning på støtte til Musik og Sundhed i januar 2022 godkendt
af Kultur- og fritidsudvalget, hvorefter vi gør arrangementet til et gratis tilbud for alle borgere.
Udviklingen i øvrigt:
Vi har i lukke perioderne fået ryddet op og malet på foreningens lager i kostalden.
Og der er opsat flugtvejsvæg i forbindelse med magasinrum. Brandtilsyn er foretaget og lokalerne
er godkendt.
Foreningen har ført løbende tilsyn i lukkeperioderne
Inventar som borde er blevet repareret og gjort mere robuste.
Patchwork gruppen er pr.1 januar 2022 og er flyttet til Damgårdshave

Arrangementer:
Som nævnt blev 20 arrangementer gennemført i 2021
Vi startede med gratis kulturcafé fra scenen ”Band-øvelokalet” med Lotus-bandet.
Herefter kan nævnes:
HP-Lange Big Gumbo, Christensen & Kanne Folkband, Bodegabandet, Grill&rock, Halfdanskerne,
Skavankerne, Bamse Madsen, 10000bees, Samtalekoncert Jakob Sveistrup, Matador med DNT,
Samtalekoncert Nikolaj & Piloterne, Miriam Mandipira & Soul Family, Biotopia Naturen i byen,
Nordiske harpe-og dansekoncerter, Duo-Duo, Ester Brohus, Rumlepotten og Swinging Sisters jul
med banko.
De frivillige:
Det har igen været et spændende år med mange opgaver under vanskelige forhold. Vores frivillige
gør en stor indsats og hvor alle nyder det gode samarbejde og sammenhold.
Koordinering og planlægning af arrangementerne har været en svær opgave men det er lykkes godt
da der er stor forståelse for fleksibilitet med de udøvende kunstnere og musiker.
Forretningsudvalget består af små teams:
IT ansvarlige (WEB sidens administration, team på 2 frivillige)
Booking (søgning efter mulige emner samt indgåelse af aftaler med musikere og lignende til
kommende arrangementer team på 2 frivillige)
Koordinator, der hjælper til med afvikling af arrangementerne (team på 3 frivillige)
Designer (plakater og tryk materialer) er ekstern samarbejdspartner
Boder er efterhånden delvist selvkørende som etableres fra arrangement til arrangement.
Det gælder Øl/Vin bod, Grill boden og kaffe/kageboden.
Bestyrelsen:
Har holdt jævnlige møder, og har lagt strategier, uddelt roller, så vidt det var muligt.
Visionen for 2022 er at bibeholde vores høje kvalitet og udbrede kendskabet til foreningen i og
uden for kommunen samt udvikle samarbejder med andre foreninger og kultur-aktører omkring
vore aktiviteter.
Hele programmet for 2022 er ikke lagt færdigt men bliver opdateret løbende på hjemmesiden.
Vores slogan er ”Kulturhuset Birkelundgaard. Stedet hvor alting kan ske”!
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning.
/Ivan Warrer
formand

