Foreningen Brønshøj Vandtårn

Generalforsamling den 10. juni 2021 kl. 19 – 21 i Pilegården
Referat
1. Velkomst, det praktiske og præsentation bordet rundt.
Formanden Kirsten Møller bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.
Der var i alt mødt 8 medlemmer incl. bestyrelsen.
Special inviteret gæst inden selve generalforsamlingen var Jenny – ansvarlig
medarbejder hos Kultur N / Pilegården vedr. Brønshøj Vandtårn. Jenny fortalte
om de praktiske forhold og de kommende aktiviteter i Vandtårnet bl.a.
hjemmesiden og FB.
Der er forskellige former for udlejning til bl.a. film- og musikoptagelser, hvilket
giver vigtige indtægter. Tidligere var der en interesse/åbenhed for mange
forskellige aktiviteter, men nu mere aktiviteter, der er meningsgivende i forhold
til bygningens særegne kvaliteter og klang. Også etablerede institutioner er
interesserede i bygningen fx Alice.
Pilegården giver vejledning til arrangører i forhold til behov og spørgsmål.
Tilrettelæggelse af aktiviteter kræver speciel forberedelse i det særlige rum, som
tit åbnes for udstilling eller arrangement.
Status er mange henvendelser, som ønsker at lave noget i bygningen. 2/3 af
henvendelserne bliver til noget. Udlejning kører som nævnt også godt. Fungerer
selv-rekrutterende – aktiviteterne er fæstnet i visionen for og ideen med tårnet.
Nu især performance-grupper. Ofte giver brugen af tårnet en mulighed for
efterfølgende og bredere kulturarrangementer. Mange studerende henvender sig.
Ofte betaler de et mindre – symbolsk – beløb.
Lige nu stort brug af tårnet og aktiviteter efter corona nedlukningen, da mange
har brugt nedlukningen til at skaffe midler til projekter.
Efter præsentation blev der åbnet for spørgsmål til Jenny:
Dokumentation.
Der blev opfordret til at sætte mere fokus på dokumentation, som så kan bruges
med det dobbelte formål at motivere ansøgninger til fonde m.v. samt at brande
tårnet. Foreningen vil meget gerne indgå i et samarbejde med Kultur N herom.
●

Forslag til at der oprettes et system, som dokumenterer brug og aktiviteter - gerne
i temaer og genrer og opsat som skabelon.

●
●
●
●
●
●

Jenny ønsker også, at flere kan tage fotos som dokumentation, så det ikke kun er
Morten fra Pilegården, der skal sikre dette.
Ønske om udarbejdelse af et ”CV” for vandtårnet. Meget kan dog allerede ses på
Facebook.
Opfordring til at også de private/udlejninger bliver en del af dokumentationen.
Der skal laves en systematisk oversigt i det materiale, der allerede er
dokumenteret.
Statistik kan rekvireres ved forespørgsel hos Jenny. Partnerskaber/arrangører
skal dog opfordres til registrering af dette.
Besøgstal skal trækkes eksternt. Kan gøres. Fra 1. jan 19 – FB, besøgstæller m.v.

Adgang til teknikrum og hele tårnet.
Der blev fremsat et stort ønske om at sikre adgang til teknikrum – til udlejning og
til brug af forskellige aktiviteter. Det vil dog kræve en sikring og godkendelse af
trappeforhold.
●

●

Vi skal udarbejde en plan for et sådant projekt. TMF kan tilsyneladende ikke
bruges som konsulenter p.g.a regler om, at der skal foreligge en byggesag for at
TMF går ind i sagen. Det har vi jo ikke pt. Det har været meget svært at skaffe
ordentlige svar på adgangs problematikken: Hvilke krav og hvad skal der til?
Kirsten tager det op på et møde i Lokaludvalget med repræsentanter fra TMF.
Private arrangementer kan være ideelle i teknikrummet. Private grupper evt. med
egen underskrift – dispensation for eksisterende krav? Hvad siger kravene til
nødudgange og sikring af trapper i fyrtårne og kirkerne fx Frelserkirken? Mogens
og Rune undersøger og spørger til sagen i Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Praktiske forhold:
●
●

Toiletforhold – udfording. Afventer færdiggørelse af spejderhuset og den
samarbejdsaftale, som skal udarbejdes mellem Kultur N og spejderne.
Lyd apparatur er indkøbt. Manual er udarbejdet til brug heraf.

Tak til Jenny for oplæg og præsentation

Herefter fortsatte generalforsamlingen.
2. Valg af dirigent og stemmetællere
Mogens blev valg som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
3. Formandens mundtlige beretning:

Siden sidste generalforsamling den 20. september 2020 har bestyrelsen : Søren,
Mogens, Rune, Lawrence, Tom og Kirsten afholdt et ordinært fysisk
bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os som bestyrelse. Endvidere har vi afholdt
3 virtuelle møder og haft en heftig mail korrespondance.
Inden Coronaen atter ramte foreningslivet nåede vi at afholde en workshop i
forbindelse med den udskudte generalforsamling. Resultatet af workshoppen har I
alle modtaget brev om vedlagt opsamling. Her opfordrede vi alle medlemmer til at
melde ind, hvilke aktiviteter I kunne tænke jer at blive en del af.
Aktiviteterne har vi foreløbigt delt ind i forskellige temaer eller interesseområder.
Bestyrelsesmedlemmerne har hver især påtaget sig et koordineringsansvar for
udviklingen af et til to områder:
1) Rundvisninger i tårnet - Lawrence
2) Koncerter i tårnet – Søren og Kirsten
3) Udstillinger/performance i tårnet - Rune
4) Lysinstallationer – Mogens
5) Delte vande – Rune - Lawrence
6) Dokumentation – Mogens
Vort mål er at danne arbejdsgrupper om hvert af disse temaer – gerne også andre.
Delte vande er allerede en arbejdsgruppe. På de andre områder afventer vi, at
foreningslivet atter kommer ordentligt i gang, så vi atter kan mødes og at
medlemmerne melder ind hvad de vil deltage i.
Året har naturligvis været præget af Corona epidemien. Vi har måttet aflyse
planlagte koncerter henholdsvis julekoncerten og koncerten her i maj med
dobbeltkor, som oprindeligt var planlagt som en fødselsdagskoncert sidste år, men
skubbet til i år. Koret er imidlertid fortsat interesseret i at give koncert i tårnet og har
foreslået et julearrangement i år. Tanker om Jazzkoncert er også udskudt til vi atter
kan samle så mange til en koncert, at det økonomisk kan løbe rundt. I stedet for
julekoncert og den sædvanlige lystænding i et samarbejde med Lokaludvalget,
spejderne og Pilegården, lavede vi en digital ”Lystændingsleg” så alle, der ville
være med til at tænde lysene på Vandtårnet, kunne gøre det digitalt via mobilen.
Blandt deltagerne blev der trukket lod om en Julekurv. Fra tidlig morgen var der stor
aktivitet og inden for ganske få timer havde vi nået 500 klik. I alt klikkede ca. 1400
personer sig ind. Det var en stor succes, som vi har besluttet at gentage også i år.
Som vi nævnte sidste år, har vi været involveret i planerne om at udarbejde 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 kvadratmetre til kulturelle - og fritidsformål. Der er sket rigtigt
meget i denne sag, idet Borgerrepræsentationen i forbindelse med forhandlingerne
om de såkaldte Overførselsmidler besluttede at gennemføre et mageskifte og at
afsætte samlet set næsten 50 mio kr. til denne øvelse.
Det betyder samtidig at Lokaludvalget har afsat midler til at gennemføre
udarbejdelsen af en helhedsplan, som skal foreligge ved udgangen af dette år.
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, idet Vandtårnet er en vigtig del af
den samlede helhedsplan for kultur-og fritidslivet i Brønshøj. Aktiviteter herom vil
starte efter sommeren og foreningen vil naturligvis deltage.
Med denne del af beretningen vil jeg overlade ordet til de ansvarlige for de enkelte
aktivitetsområder.
Beretningen blev godkendt.
Herefter berettede bestyrelsesmedlemmerne for de forskellige temagrupper om
arbejdet:
Tema: Dokumentation. Mogens
●
●

●

Dokumentation skal varetages m.h.t. offentlighed/branding og fonde.
Der arbejdes på et projekt med laserlys mellem Vandtårn og Tingbjerg Tårnet.
Ansøgning og workshop er udarbejdet. Lægges op til et samarbejde med nogle af
bydelens skoler fx ved workshop med forsøg med laserlys. Opsætning af lys med
forventet start i Kulturnatten 15. oktober et par uger frem. Skoler vil blive
involveret i projektet.
Lys på tårnet. Det er på grund af problemer med den fremadrettede finansiering
nødvendigt at finde nye måder at sætte lys på tårnet, som er mindre kostbare.
Pilegården har henvendt sig til Foreningen herom. Vi har pt. drøftelse af de
forskellige muligheder. fx intelligent lys – styret med fjernbetjening, som kan
bruges til mange formål.
Rune og Mogens arbejder videre med mulighederne og udarbejder oplæg.

Tema: Delte vande : Rune
●
●
●
●

København bliver i 2023 Unesco World Architectural City. I den forbindelse er
Delte vande i kontakt med arrangørerne om evt. udvikling af et pilotprojekt.
Møde afholdt med repræsentant for tysk firma, som bygger badesøer.
Generelt god energi og kræfter i gruppen.
Lokale- og anlægsfonden bliver kontaktet. Udforske ideen om koldtbadsanlæg i
forhold til World Architectural City i København.

Tema: Rundvisning: Lawrence
●

Der afventes afklaring af mulighederne for også at kunne fremvise den øverste del
af Vandtårnet . (se tidligere drøftelse på generalforsamlingen)

Beretningerne blev taget til efterretning.
4. Regnskabsaflæggelse
Kassereren gennemgik regnskabet. Blev godkendt med den bemærkning fra
Lisbeth Hedelund at regnskabet ikke var opstillet retvisende. Dette vil blive
ændret og nyt udarbejdet og senere udsendt med referat.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent for 2021 på 100 kr. blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Lawrence Ebelle (er villig til genvalg), Rune Brink (er villig til genvalg)
og Tom Typ Hansen (ønsker ikke genvalg)
Lawrence Ebelle og Rune Brink blev genvalgt for de næste 2 år.
Ann Dorrit Guassora blev valgt som suppleant 2 år.
8. Valg af revisor
Lis Søkvist genvalgt for 1 år.
9. Evt. Der blev spurgt til det fremtidige arbejde med afvikling af workshops og
aktiviteter i vandtårnet og organiseringen af foreningens arbejde:
Formanden fortalte om den valgte metode for bestyrelsens arbejde – Hvert
bestyrelsesmedlem er særligt ansvarlig for et område inden for det traditionelle
bestyrelsesarbejde. Formand, Kasserer, Sekretær, Rundvisninger, Hjemmeside,
Fundraising, Kommunikation. Herudover har hvert bestyrelsesmedlem et
koordineringsansvar for ét til to temaer/arbejdsgrupper, som er valgt af
medlemmerne på sidste workshop. Medlemmerne opfordres til at indgå i grupperne,
som nævnt under formandens beretning. Desuden kan alle medlemmer komme med
egne ideer, de ønsker realiseret. Foreningen kan frit og gratis råde over vandtårnet
til egne større arrangementer/aktiviteter 4 gange om året - ét i hvert kvartal. Dette
skal dog altid koordineres med Pilegården, der har det overordnede ansvar.

Pilegården tager ikke selv initiativer til arrangementer, men koordinerer og
faciliterer arrangementer, som andre aktører ønsker at gennemføre.
Drøftelse: Vi skal booste os mere via lokalavis (print og digital) og Brønshøj
gruppen på FB for at synliggøre den udvikling, som vi arbejder med. Tydeliggørelse
af vores opgave, ønsker og visioner – med behørig respekt for fredningen.
Forskellige forslag til fokusering på foreningens arbejde og bl.a. merchandise m.v.
blev drøftet.
Ref. SC

