Albertslund den 22. juni 2021
Formandens beretning
Året der gik: 2020
Generalforsamlingen blev igen i år udsat grundet pandemisituationen. Vedtægterne
foreskriver at den skal afholdes i januar kvartal, men grundet Coronarestriktionerne
var det ikke muligt.
Foreningens forsikringer varetages af firmaet F10 hvor vi har en mægler tilknyttet fra
og som er tilpasset vores forhold. Forsikringen der dækker ansvar for optrædende og
frivillige samt bestyrelse.
Ved eventuelle fremtidige forsikringssager vil vores mægler køre sagerne for os.
Foreningen har også tilknyttede advokat. Han har bl.a. hjulpet os med den nye
låneaftale, arrangør-kontraktudformningen og han deltog også på vores
generalforsamling i 2020.
Vi måtte gennemføre generalforsamling i 2020 i Musikteateret for at overholde
forsamlingskravene, men der var et meget lille fremmøde, derfor besluttede vi at
afholde det i laden i år.
Den nye låneaftale der indgået med Albertslund kommune løber i 10 år, men kan dog
opsiges efter 5 år af begge parter. Der er indført lukke perioder for os på 2 x 6 uger,
hvor vi udelukkes fra brug af Birkelundladen. Det er fra start medio februar og igen
medio august.
Nyt køkken: Køkkenet står nu færdigt og vi kan specielt takke en af vores frivillige der
er suppleant i bestyrelsen nemlig Peter Backer for en kæmpe indsats. Vi har søgt flere
forskellige fonde for at få en økonomisk håndsrækning til etablering køkkenet og fra
Nordeas fonden fik vi bevilliget 36.000 kr. Målet har også været at udfase brugen af
éngangsservice. Køkkenet er nu også endeligt blevet godkendt at kommunen.
Grundet corona-restriktionerne er flere arrangementer blevet aflyst og andre er
blevet flyttet.
Det er dog lykkes os at gennemføre 14 arrangementer i 2020, hvor mange andre
kulturaktiviteter i landet har været lukket ned.
Muligheden for Livestreaming af vores arrangementer blev undersøgt, men desværre
var der ikke tid nok og ej heller økonomi til rådighed for idéen i efteråret. Ideen var at
streame nogle af vores arrangementer, så de kunne komme ud til vores svage
borgere i kommunen. Men vi stødte på så mange barrierer, bl.a fra Koda, så vi for en
tid måtte lægge det i bero. Men idéen er ikke død, vi har holdt møde med
plejehjemsledere i kommunen og håber at få det i gang i år, når f.eks. vi afholder
arrangementet nede i Albertslund Musikteater med Det Nye Tonefilmsorkester.

December måtte vi desværre lukke ned lige inden vores sidste arrangement, da
situationen med pandemien eskalerede. Derfor flyttede vi Jule caféen med Swinging
Sisters og banko til 2022 i stedet.
Med de restriktioner vi har levet under i snart 1 ½ år har vi haft 50% nedgang i
indtægter grundet forsamlingsforbud. Kontrakter med kunstner bliver indgået hele
og halve år i forvejen og billetpriserne er beregnet på baggrund af en forventet
billetsalg på et gennemsnit besøgsantal på 150- 180 gæster. Vi har søgt hjælp hos
kommunen, da foreningen ikke kunne søge hjælp, som øvrige kulturinstitutioner fra
staten, da vi omsætningsmæssigt ikke ligger over en million. Den støtte vi fik fra
kulturudvalget blev på ca. 7.000 kr. men vores underskud lå i omegnen af 50.000 kr.
Det er ikke altid at resultatet står mål med opgaven når man skal laver ansøgninger,
og det er dette et godt eksempel på.
Foreningen første lukkeperiode i 2021 medio februar og marts blev ikke rigtig til
noget, da pandemien lukkede alt ned. Så vores første prøve med en lukkeperiode er
så fra 25 august og til 6 oktober 2021.
Udviklingen omkring lokaler og inventar:
PA-mixerudstyr er gjort mobilt, da det nu skal være nemt og problemfrit at lukke
lydanlægget ned. Der er også investeret i tromme mikrofoner, som vi købte brugte til
en god pris.
Foreningen har også købt runde caféborde, da det var den eneste mulighed for at
holde den krævede afstand mellem stolene.
Det nye køkken i kostalden har også kostet os lidt på inventarkontoen, da alt ikke
kunne dækkes af fonde.
Vi har fået en god aftale med Tuborg. De har stillet to øl-anlæg og 2 køleskabe til
rådighed for os og vi har fået ølglas og sodavandsglas uden beregning.
Vores gamle øl anlæg er solgt, men vi har bibeholdt ølvognen.
Arrangementer:
14 arrangementer blev gennemført i 2020
Vi startede med programcafé (180 besøgende), januars gratis ”Dans i laden” med
Lotus-bandet (2oo besøgende). Herefter fulgte arrangementer med Villys Trio, Øl
smagning, Billy Bobbers, Genboerne, Jazz Child, Michelle Birkballe & Rock Nalle,
Maries Festival Band, The Works, Viggo Sommer, TWDFL, Mojo Hands, James Taylor
Trio, Esben Just.

De frivillige:
Det har været et spændende år med mange opgaver under vanskelige forhold og
mange og skiftende restriktioner. Vores frivillige gør en stor indsats og vi har et godt
samarbejde og sammenhold.
Koordinering og planlægning af arrangementerne har været en svær opgave, da rigtig
mange arrangementer måtte flyttes eller aflyses. Det er dog lykkes med et
velfungerende forretningsudvalg.
Forretningsudvalget består af:
IT ansvarlige (WEB sidens administration, team på 2 frivillige)
Presse ansvarlig (Medie dækning, tryksager, Facebook mv.)
Booking (søgning efter mulige emner samt indgåelse af aftaler med musikere og
lignende til kommende arrangementer)
Koordinator, der hjælper til med afvikling af arrangementerne (team på 3 frivillige)
Designer (plakater og tryk materialer)
Boder er efterhånden delvist selvkørende:
Det gælder Øl/Vin bod, Grill boden og kaffe/kageboden.
Bestyrelsen:
Har holdt møder i begrænset omfang, lagt strategier, uddelt roller, så vidt det var
muligt.
Visionen for 2021 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 2021 er lagt og der vil komme noget af det vi kender - og noget
helt nyt.
Vi har som noget nyt afholdt nogle Kulturcafé eftermiddage, hvor underholdningen
ikke er annonceret, og der er gratis adgang for alle. Det håber vi på kan hjælpe på
tilgangen af nye medlemmer til vores ordinære arrangementer. Alle foreninger i hele
landet har udfordringer med at få medlemstallet op på det niveau som var før
pandemien lagde landet ned ligesom os.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning.
/Ivan Warrer
formand

