
Formandens beretning 2017 

 

Jeg startede sidste års beretning med at 2016 var året, hvor jeg holdt vejret meget! Var 2017 

anderledes? Svaret er både ja og nej. Der er blevet truffet mange svære beslutninger, men der er 

også vundet mange sejre. Vi er blevet slået tilbage til start, men er hver gang rykket frem igen. Det 

er takket være en bestyrelse, der ikke er blevet slået ud eller har givet op, og en masse medlemmer 

der støttede op, da det så sværest ud. Vi vil alle foreningens bedste og bidrager med det, vi hver i 

sær kan. Det skal vi være stolte af - jeg er! 

 

En ungdomsgruppe er ved at se dagens lys i Støbeskeen. Gruppen har mødtes flere gange og 

forhåbentlig er de en dag klar til, at vi skal se, hvad de laver. Om ikke andet skal der også være 

plads og tid til leg. 

 

Den største sejr set fra min stol er, at vi fik forhandlet et fast beløb af kommunen. Da KS blev 

beskåret kraftigt, kunne vi godt se skriften på væggen. Det VILLE blive meget svært for os at 

opretholde det beløb, vi har modtaget de sidste mange år. Spørgsmålet var om vi overhovedet ville 

få nogle. Vi fik mange afslag. Laila lavede et budgetoverslag på vores faste udgifter. Derefter gik vi 

i gang med at forhandle med KS og Kommunen. Det lykkedes os, som en af de få kulturelle 

foreninger, at få et fast årligt tilskud direkte fra kommunen på 40.000 kr. 

 

En flok medlemmer var på Nørrebros teater og se “39Trin” i februar. Der var også en Tur til 

Ramløse for at se “Midt om natten”.  

 

Sara Müller foreslog ved generalforsamlingen, at hun ville lave en YouTube kanal til vores gamle 

DVDer og i forbindelse med PR ved igangværende forestillinger. Hvis I ikke allerede har set dem, 

vil jeg klart anbefale det. 

 

Min Kone Spøger var sæsonens første produktion. Desværre måtte vi udskyde premieren pga 

sygdom, men det var nok meget godt, da forestillingen ikke var premiereklar. Vi kom igennem og 

MKS havde en belægningsprocent ca. 87%, hvilket må siges at være rigtig flot. 

 

Vi havde en dejlig sommerfest 17/6-17 med alt, hvad der bør være. God underholdning, lækker 

mad, godt selskab og en lille smule alkohol. Tak til udvalget. 

 

Laila og jeg har gennemført et 23 timers lederakademi. 

Formål er at det skal bidrage til at fastholde og udvikle kommunens nuværende og kommende 

foreningsledere. 

Uddannelsen skal bidrage til at skabe velfungerende foreninger samt give foreningslederen viden og 

værktøjer til at udvikle sin forening, så den tiltrækker flere aktive medlemmer. Derudover at få 

udviklet foreningsledernes forståelse og muligheder for at opnå resultater til glæde for dem selv og 

deres forening. 

Den første opgave var at finde ud af, hvorfor I er medlemmer af Støbeskeen, og hvilke 

forventninger I har til foreningen i fremtiden. Derfor er vi i gang med at interviewe et bredt udvalg 

af medlemmer. Vi er også i gang med at se på bestyrelsens opgaver og fordelingen af disse. 

 

I august måned skete dette som ikke måtte ske, men som vi godt kendte risikoen for.  

“Et Juleeventyr” måtte aflyses, da Kristian havde fået job. Der lå desværre ikke et manus vi selv 

kunne arbejde ud fra, så der måtte tænkes om.  



Vi indkaldte de medvirkende til krisemøde, da vi havde brug for, at vi rykkede sammen i bussen, 

løftede i flok og blev enige om, hvordan vi fik en forestilling til premiere. Der kom flere, end vi 

turde håbe på, så selvom det så meget sort ud, kom der lys for enden af tunellen. Der blev læst 

mange manuskripter på trods af, at tiden ikke var der, men det var vigtigt, at vi fandt et stykke, som 

alle havde lyst til at lave. 

Bettina tog førertrøjen og satte ”Jagten på de grås guld op”. Sikke en succes med en 

belægningsprocent på 99! 

 

Der blev indkaldt til havedag og Bettina og Knud fik klippet og beskåret buske m.m. så her så fint 

ud - Det er en evig kamp med Vej og Park om, hvem der har opgaven. 

 

Krudtværksfestivalen var endnu engang en dejlig dag med masser af besøgende.  Tak til alle der var 

med denne dag. 

 

En gruppe med Annette Westh i spidsen kontaktede os angående et samarbejde om at få en 

bogmesse stablet på benene d. 21. oktober - en begivenhed der gerne skulle blive årligt tilbagevende 

begivenhed. De kunne godt tænke sig at få os med i projektet, da ideen var at lade nogle 

skuespillere opføre nogle tekster fra forfattere, hvor de er klædt ud ift. det bogen handler om. De 

havde stjålet ideen fra Statens Museum for Kunst - hvor skuespillere har opført et lille teaterstykke 

(monolog) på baggrund af et maleri. Og det var blevet rigtig godt modtaget. Vi syntes, det lød som 

en god ide og Inge, Mette og Per var friske på ideen. Desværre måtte vi melde fra, da det blev et 

større arbejde end vi havde forventet. Der skulle skrives et manus ud fra en børnebog, findes 

kostumer og en instruktør på meget kort tid. Vi havde simpelthen ikke tiden. 

 

Vi sluttede året af på flotteste vis. Vores 40 års jubilæum havde vi forsøgt at råbe højt op om via 

store pressemeddelelser i både Fr.Borg Amts Avis og gulvmåtten. Vi fik et trykt et jubilæumsskrift, 

som vi udleverede til alle vores gæster. Vi har nye billeder i rammerne i cafeen. Vi havde indbudte 

gæster til gallaforestillingen d. 13/12 med rød løber, fakler, taler mm 

Kronen på værket var vores gallafest på Hotel Frederiksværk. Det var en vidunderlig aften. Tak til 

jer alle. Lad os holde liv i den gamle foreningen. 

 

 

Jeg vil sidst gerne takke jer alle for Det gode samarbejde, jeres entusiasme, gå-på-mod og ikke 

mindst jeres gode humør. 

 

Pernille Prag 
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