FBV – Foreningen Brønshøj Vandtårn.
Referat af generalforsamlingen 20. september 2020
•

Velkomst og præsentation
12 medlemmer var mødt op.
Kisten indledte med praktiske bemærkninger og en kommentar til aftenens kombinerede
generalforsamling og work-shop, hvor både det formelle og det ”aktivistiske” var med.
Navnerunde mellem deltagerne

•

Valg af dirigent og stemmetællere
Adam blev valgt som dirigent, Søren og Lis valgt til stemmeoptæller.
Formandens mundtlige beretning:
Aktiviteter
Siden sidste generalforsamling i 2019 har bestyrelsen haft møde ca. hver anden måned, fast den
3.mandag i den pågældende måned.
Bestyrelsen har bestået af 4 medlemmer det meste af tiden, omend vi ifølge vedtægter burde
være 5. To bestyrelsesmedlemmer så sig nødsaget til at trække sig fra arbejdet - meget kort tid
efter valget - af familiemæssige årsager. Vi havde kun én suppleant, der kunne træde i stedet.
Adam trådte ind og overtog arbejdet med hjemmesiden i stedet for Siv.
På valget i dag skal vi ha rettet op på dette. Vi håber meget, at vi kan få valgt det antal
bestyrelsesmedlemmer som vedtægterne foreskriver, nemlig 5 og en suppleant. To er på genvalg
og resten er nye medlemmer. Hvis det ikke skulle lykkes at vælge en bestyrelse på 5 medlemmer
og en suppleant, vil vi på næste generalforsamling stille forslag til ændring af vedtægter.
På bestyrelsesmøderne har vi intenst drøftet, hvordan vi bedst kan tilrettelægge arbejdet, hvad vi
skal fokusere på og hvordan vi får flere medlemmer til at løfte opgaven i overensstemmelse med
vores formålsparagraf. Vi gik i gang med at planlægge forskellige aktiviteter og startede med en
workshop i november. 28 medlemmer deltog og der blev produceret rigtig mange gode forslag til et
idékatalog og flere medlemmer påtog sig at være ansvarlige for iværksættelsen af aktiviteter inden
for de 5 overordnede temaer. Oversigten over disse er udsendt til alle medlemmer. Dette vender vi
tilbage til under vores workshop. Efterfølgende i december gennemførte vi en julekoncert i et tæt
samarbejde med Lokaludvalget og Pilegården. Det var et vellykket program med gode solister og et
flot lysshow, som vi stod for i samarbejde med Palle Vedel. Vi stod også for billetteringen. Der var
ikke nær så mange børnefamilier til stede, som der plejer ved dette arrangement. Vi må konstatere,
at billetterne var prissat for højt – 100 kr. for voksne og 50kr. for børn. Derudover skal vi nok også
fremadrettet arrangere to forskellige typer koncerter, hvor den første skal være mere børnerettet.
Ja og så kom Coronaen og spændte ben for os.
Fødselsdagskoncerten med dobbeltkor, der skulle synge et fantastisk værk af Frank Martin, måtte
aflyses. Koncerten var ellers godt forberedt af det danske og svenske kor, men det svenske kor
kunne ikke komme til Danmark. Vi håber meget at koncerten kan gennemføres i 2021 i de
samme dage som oprindeligt planlagt. Også den planlagte Jazzkoncert i forbindelse Copenhagen
Jazzfestival valgte vi at aflyse og herefter gik tingene, hvad angår større aktiviteter med stort
publikum i vandtårnet i stå.
Det er dog heldigvis lykkedes for Tina og Skye at gennemføre Mu-sing, som aftalt på workshoppen,
hvor publikum ikke overstiger det tilladte. ”Delte vande” har også arbejdet videre med deres ideer,
men de andre aftalte aktiviteter har ikke ladet sig gennemføre på grund af Coronarestriktioner eller
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fordi de pågældende idé-skabere alligevel ikke kom i gang med deres ideer i perioden fra
workshoppen i 2019 og frem til i dag.
Hjemmesiden og høringer.
I bestyrelsen fortsatte arbejdet med hjemmesiden, som Adam har taget sig af og at se hvordan
vi kan skabe en bedre kobling mellem Pilegårdens hjemmeside og vores hjemmeside.
Endvidere har bestyrelsen drøftet og udarbejdet høringssvar på to offentlige høringer vedrørende
vandtårnet. Den ene handlede om den fremadrettede anvendelse af tårnets forskellige rum og
dermed beregningen af arealerne i tårnet. Vi gjorde opmærksom på, at de oprindeligt beregnede
m2 alene byggede på det nederste rum, som pt. er godkendt til offentlig benyttelse, men at det er
planerne også at inddrage de øvrige etager til kulturelle formål.
Den anden høring vedrørte kommunens krav til parkeringspladser og den valgte løsning med
parkeringsarealer på vandtårnsgrunden og tilkørslen til spejderhuset fra Brønshøjvej. Vi fandt den
foreslåede løsning uhensigtsmæssigt, idet tilkørslen placeres lige foran tårnets hovedindgang, hvor
vi bl.a. har planer om at opføre en foyerbygning. Vi foreslog i stedet for etablering af
parallelparkeringspladser på Brønshøjvej.
Fondsansøgning og helhedsplan for Kulturaksen.
Endelig har vi været involveret i en henvendelse fra Pilegården og Lokaludvalget til
Realdania om et samarbejde om og støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for den såkaldte.
”Kulturakse” omkring Brønshøj Torv bestående af Vandtårnet, Pilegården, Brønshøj Gl. skole,
Pavillonen, Rytterskolen og Biblioteket. Ideen med en helhedsplan er at få et samlet bud på,
hvordan vi bedst muligt indretter og bruger de offentlige kommunale bygninger omkring Brønshøj
Torv og de dertil hørende uderum, så vi som bydel og kommune får mest muligt ud af de samlede
kommunale kvadratmeter til kulturelle, fritids- og sundhedsformål. Realdania ønskede først at se
en finansieringsplan, inden de ville gå ind i sagen. Vi forklarede, at det netop var det planlægnings arbejde vi ønskede deres støtte til. De anbefalede os at søge midler specifikt til dette formål. I
mellemtiden har Lokaludvalget afsat økonomiske midler til dette formål. Den fortsatte kontakt til
Realdania afventer dermed sagen om ”mageskiftet” mellem Børne-og Ungeforvaltningen og
Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Københavns Kommunes budget for 2021 er nu aftalt, og det er besluttet at afsætte 2,6 mio. kr.
som en planlægningsbevilling mv. til et evt. ”mageskifte”. I denne forbindelse vil Lokaludvalget og
KulturN sammen gennemføre borgermøder og workshops, så en helhedsplan på denne baggrund
kan udarbejdes af arkitekter. Disse aktiviteter vil foreningen blive inddraget i, da Vandtårnet er en
væsentlig del af den samlede helhedsplan for kulturlivet i Brønshøj.
Flere kræfter i bestyrelsen efterlyses.
Selvom vi har nået en del, så har arbejdet i bestyrelsen været lidt op ad bakke, da vi ikke har
kunnet gennemføre det vi havde planlagt. Dermed har vi heller ikke kunnet involvere
medlemmerne i arbejdet og aktiviteter i det omfang vi har ønsket og som vi sammen drøftede og
aftalte på workshoppen i 2019.
Vi har endnu ikke fundet den optimale arbejdsform set i forhold til foreningens formål. Der
skal simpelthen flere kræfter til i bestyrelsen. Især skal flere være med til at løfte og udvikle ideer
og opgaver.

Foreningens fremtidige rolle
Med Pilegårdens beslutning om at koordinere aktiviteterne i Vandtårnet på en ny måde – det
kommer Rune ind på senere - skal vi også overveje vor rolle og den måde vi arbejder på. Vi har en
aftale med Pilegården om at Vandtårnet står til rådighed 4 gange om året til foreningens
aktiviteter – det vi laver sammen. Men denne rolle vi forestillede os at skulle varetage er måske
ikke længere så central.
Alle der vil bruge vandtårnet til events, koncerter, udstillinger etc. kan selv henvende sig direkte til
Pilegården vedr. ønsker og ideer til aktiviteter. I den forbindelse giver Pilegården råd og vejledning
vedr. anvendelsen af Vandtårnet, men det er aktøren selv, der er fuldt ansvarlig for sin aktivitet
både praktisk og økonomisk. Pilegården har dog såkaldte ”klip” – 25 – som de kan anvende til
kunstnerhonorarer. I denne sammenhæng spiller vi en mindre rolle.
Der er allerede mange gode aktiviteter i Vandtårnet og mange henvender sig om ganske
forskellige aktiviteter til Pilegården, så der er godt gang i Vandtårnet, som et nyt eventsted.
Vi håber som forening at blive langt mere markante og synlige. Det kræver som sagt nye
kræfter i bestyrelsen og ikke mindst flere aktive medlemmer.
Bestyrelsen er helt opmærksomme på at Coronaen pt. er en ganske stor hindring for
gennemførelsen af mange af de aktiviteter, der forudsætter fuldt hus i Vandtårnet, fordi
billetindtægter er vigtige. Vi kan derfor være nødsaget til i en periode at sætte arbejdet lidt i stå
når det gælder koncerter med fuldt hus. Vi må finde på andre ting som kan gennemføres billigere
evt. med finansiering udefra og for mindre grupper.
Vi ser frem til en spændende debat og til diskussionerne i workshoppen.
Tak for ordet.
Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev beretningen godkendt.
•

Regnskabsfremlæggelse
Regnskab for 2019 blev fremlagt og godkendt

•

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag, men en gennemgang af vandtårnets nye hjemmeside.
Rune (Pilegården) fremlagde tankerne og processen bag den nye hjemmeside for booking og
brug/lån af vandtårnet. (Se www.Vandtårn.kk.dk)
Rune og Jenny har tidligere varetaget en proces for lån og brug af vandtårnet. Pilegården har pt.
ikke længere budget til disse funktioner. Nu bliver tårnet delvist selvkørende: se Vandtårn.kk.dk
Både for kulturskabere og kulturbrugere, men også kommercielt som fx cermonisted og udlejning
til kommercielle formål fx film, video, modefoto m.v. Nu del af KK’s aktivitetsprogram Brug Byen.
Pilegården faciliterer kulturskaberne fremfor at arrangere. Arrangørguide er udarbejdet og ligger
på sitet. Leje af tårnet: cermonier, location, film, kulturevents. 5000 kr. hel dag/ 2500 kr. halv dag.
Lån og udlejning efter ”først til mølle”.
Fremadrettet er det vigtigt at sikre, at udstillinger ikke bliver så omfattende at de blokerer for
andre arrangementer over længere tid. Endvidere sikres at udstillinger primær afholdes i den kolde
tid og ikke i sommerhalvåret, hvor musikarrangementer med fordel kan afholdes i det uopvarmede
rum.
Drøftelse om vores hjemmeside på den kommunale vandtårn.kk.dk Kan de samarbejdes?
Drøftelse: Ønsker om tilbud om rundvisninger. Mulighed for tårnvagt.
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Den kommende udstilling ”Gele Royal” kan bruge tårnvagter i weekender. Foreningens medlemmer
opfordres til at melde sig som tårnvagter!
Workshop 1. del
Kirsten præsenterede sidste års workshop resultater og initiativer som oplæg til aftenens drøftelser
jf. udsendte generalforsamlingsbilag.
Workshop 2. del
Deltagerne fremlagde deres egne overvejelser, initiativer og forslag til aktiviteter. (se oplistet
temaer og forslag i bilaget)
Spisning/Pause
Valg af bestyrelse:
Der skulle på generalforsamlingen vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. Kirsten Møller og Søren
Cloos genopstillede og blev valgt. Nye bestyrelsesmedlemmer blev Lawrence Ebelle, Rune Brink og
Mogens Elgaard.
Som suppleant blev Tom Typp Nielsen valgt.
Som revisorblev Lis Søkvist genvalgt.
Kontingentfastsættelse:
Bestyrelsens forslag på 100 kr. blev vedtaget.
Der blev foreslået et initiativ med en konkurrence omkring at hverve medlemmer til foreningen.
Workshop 3.del.
Deltagerne drøftede og prioriterede indsatsen blandt de foreslåede temaer og aktiviteter.
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Opsamling. (Se oplistet temaer i bilag)

•

Evt.
Det aftaltes at vi snarest muligt skulle arrangere en rundvisning i vandtårnet. Alle medlemmer
tilbydes dette. Vi drøftede hvordan vi sikrer ned nødvendige sikkerhed.

Referent: SC

