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Veksø d. 24.04.2022 

4 sider 

 

Referat fra generalforsamling   Egedal Kulturelt Samråd (EKS) afholdt 

onsdag 20. april 2022. på Veksø Kro. 
 

Refereret af Finn Lustrup 

Deltagere EKS: Susan Kielstrup Slagslundeklubben, Søren Lindeløv Ledøje-

Smørum Musikforening, Kate Knigge Østsjællands Harmonika Orkester, Finn 

Lustrup Veksø Amatør Teater (VAT85) 

Deltagere medlemsforeninger: Per Gudmundsen og Tue Møller fra Thorvald 

Larsen selskabet. Bjarne Larsen Ølstykke Historisk Forening. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

 
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2021 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Behandling af eventuelle vedtægtsændringer 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere:  
Per Gudmundsen blev valgt til dirigent. 

Finn Lustrup blev valgt til referent. 

 

Bemærkning: Der blev ikke valgt stemmetællere 
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2. Bestyrelsens beretning  

Beretning blev fremlagt af Susan Kielstrup: 

2 år med Corona!! Men heldigvis fortid nu       

Jeg har selv været ”ude af drift” i længere tid, men er nu tilbage igen. 

Bestyrelsen, v/Søren Lindeløv har brugt ufattelig meget tid på at få Kommunens og EKS´ medlemsregistre 

til at svare til hinanden. 

Der pågår p.t. overvejelser/drøftelser mellem EKS og Kommunen om hvilke foreninger der skal være 

tilknyttet paraplyen EKS.  

Vi har desværre måttet sige farvel til vores nye formand Jørgen Storm, som beredvilligt trådte til, da jeg i 

en periode var nødt til at fralægge mig formandsposten. Æret være Jørgens minde … 

Dette har medført at bestyrelsen nu kun har 4 medlemmer. Formand Susan Kielstrup, Finn Lustrup 

Kasserer, Næstformand og sekretær, Bestyrelsesmedlemmer, Kate Knigge og Søren Lindeløv og vi håber 

selvsagt, at der er nogle flere, der vil melde sig til bestyrelsen  

EKS har været involveret i Frank Jæger landprojektet, hvortil vi søgte penge. Jørgen Storm var tovholder på 

projektet og selve indvielsen fandt sted 18.juni 2021, hvor der var arrangeret vandringer rundt til de 

forskellige skulpturer. Det hele kulminerede ved Buresøen, hvor Nis Bank Mikkelsen læste op. 

 
Frank Jæger Land blev realiseret som et samarbejde mellem Egedals lokale freelancejournalist Lone Nyhuus, Egedal 

Kulturelt Samråd, Egedal Kommune, Naturstyrelsen, Frank Jægers arvinger og lokale aktører inden for natur-, kultur-, 

kunst- og fritidssamarbejder 

EKS har deltaget i nogle dialogmøder med Kulturchef Peter Høybye, og det er meningen, at det skal 

fortsætte. 

Derudover udsender EKS Nyhedsbreve til foreningerne 

EKS er fortsat repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og EKS vigtigste arbejde vil være at støtte 

foreningerne, der har udfordringer, de ønsker vores hjælp til at løse. 

 

 

Bemærkninger: Vi undrer os over, at vores medlemsforeninger ikke i større grad kommer til 

generalforsamlingen i EKS. 

Kommunen ønsker at tage de uorganiserede foreninger ind. Vi mangler endelig godkendelse af vores 

vedtægter fra kommunen. 

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning. 
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 

Regnskabet blev fremlagt af Finn Lustrup 
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Bemærkninger: Vi har fået overført kr. 5.000 i tilskud fra kommunen i januar 2022, og vi mener, at med det 

tilskud, får vi ikke problemer med økonomien i 2022. 

Hvis der kommer noget ekstraordinært, søger vi et nyt tilskud fra kommunen. Hidtil har vi fået det bevilget. 

Bjarne Larsen foreslog, at vi kunne få vores hjemmeside betalt af kommunen, hvis det kniber med 

økonomien.  

 

Herefter blev regnskabet godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent 
Vi opkræver ikke kontingent af vores medlemsforeninger 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

6. Behandling af eventuelle. vedtægtsændringer 
Ingen 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter 
De 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt 

Tue Møller blev valgt til bestyrelsen 

Bjarne Larsen blev valgt som suppleant 

 

Bemærkning: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Marianne Bech Sørensen blev genvalgt som revisor. 

Per Gudmundsen blev valgt som revisorsuppleant 

9. Eventuelt 
Stenløse Kulturhus. Vi afventer åbning, hvor der vil blive afholdt Kulturens dag. 

 

Søren Lindeløv vil deltage i et møde i Odense for EKS-foreninger, hvor han har meldt sig til at tale om 

kommunikation. 

 

Udviklingsfælleskabet. Der er møde d. 31.05.2022 Susan Kielstrup deltager 

 

Kulturens Rige er et projekt, der kører i flere kommuner, hvor det handler om at få ensomme til at melde 

sig i en forening. Kulturens Rige vil have en stand i Veksø ved Byfesten d. 20.08.2022 

 

 

Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes 

 


