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Foreningen Birkerød Torvedage  
 

Referat af generalforsamling tirsdag 15. marts 2022 kl. 19 i Idrætscentret. Vi var i alt 
16 personer.   
Formand Rikke Andersen bød velkommen. 

 
1. Valg af dirigent 

Jack Otto Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent. Han konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Som referent blev valgt Kirsten Broager. 
 

2. Formandens beretning.  
Årsrapporten, ledsaget med slides, blev gennemgået på skærmen: 

 
I år valgte vi at åbne Torvet 22.5. lidt senere end normalt, da vi ville være sikre på at 
forsamlingsforbuddet ikke blev ændret.  Det var en dejlig dag, og vi kunne mærke at 

både stadeholderne og borgerne i Birkerød og omegn havde glædet sig til at komme 
ud igen – møde naboerne over kaffe og lidt god frokost. Samt gøre nogle rigtig gode 

handler på Torvet. I 2021 har vi primært valgt at have lokal underholdning, det 
vrimler jo med gode og meget dygtige artister i Rudersdal. Det har været en rigtig 
god beslutning at have duoer, trioer og få store bands i år.  Det trækker mange 

borgere til, og det er jo, det vi ønsker. Da Rudersdal Kommune valgte at give kulturen 
mulighed for at komme i gang igen med masser af gratis arrangementer, var Birkerød 

Torvedage og Mantziuslive samarbejdspartnere på en succesfuld Jazz koncert på 
Majpladsen.  
Det har været en meget god sæson igen i 2021 og flere gange har der været 

venteliste for stadeholderne. Mange andre markeder er også åbnet i år, men vi formår 
at fastholde en god fast skare og har fået mange nye stadeholdere, der er blevet 

anbefalet af andre stadeholdere. Flere sender hilsner lørdag eftermiddag og takker for 
at vi gør så meget for dem og byen. Så kan vi ikke ønske os mere.  

 
I år valgte vi at holde vores generalforsamling online, det var fint tiden taget i 
betragtning, men en fysisk generalforsamling er nu bedre.  Hvert år (undtagen i 

2020) har vi holdt en medlemsfest. Vi er meget glade for medlemmernes og 
stadeholdernes støtte og valgte i år at det var Birkerød Torvedage, der betalte maden.  

32 mødte op og vi havde den bedste fest. Vi havde valgt anderledes underholdning i 
år – en lokal "storyteller", der tryllebandt os med sine historier.  Dernæst valgte vi at 
kåre ”årets stadeholder” … det var meget populært og modtageren var både rørt og 

glad. Så det er helt sikkert noget vi vil fortsætte med fremover.  
 

Sidste Torvedag i år var Lyserød Lørdag … hele byen var i lyserødt, solen skinnede og 
rigtig mange kom og støttede op om den gode sag.  
 

Som noget nyt valgte vi at lave en jule-Torvedag den 12. december, da der også var 
juleunderholdning i Hovedgaden.  Desværre var vejret rigtig dårligt, mange 

stadeholdere valgte at melde fra i sidste øjeblik og det var alt for stort et arbejde for 
os – i forhold til hvordan det gik. Det var lærerigt og noget vi skal overveje nøje om vi 
vil gentage i 2022.  

 
Birkerød Torvedage arbejder sammen med flere andre aktører i Rudersdal, Birkerød 

Bymidte, MantziusLive, Frivillligcenter Rudersdal, Kulturparaplyen og spejderne.  
Et fælles mål er at afholde arrangementer/events i Hovedgaden og omegn – feks.   
morgenbordet, der blev en stor succes, det samme med Kulturnatten – den var 
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fantastisk.  Igen i år samarbejder vi med Mantzius om julemarkedet. (Vi har dog 
besluttet at trække os ud af MantziusJulemarked i 2022). 

 
Birkerød Torvedage er meget glade for samarbejdet med Rudersdal Kommune. 
Repræsentanter for kommunen stiller altid op når der sker noget her og det er vi 

taknemmelige for.   
 

I 2021 har vi brugt kr. 39.381 på underholdning og kr. 20.440 på markedsføring.  I 
2022 planlægger vi endnu bedre og spændende underholdning og har søgt om et 
tilskud på kr. 25.000,-. Vi har modtaget et tilskud på 20.000,- og det er vi meget 

glade for.  Beløbet vil udelukkende blive anvendt til honorering af spændende 
kunstnere i forbindelse med musik og kultur.  

 
Beretningen blev godkendt.  
 

Spørgsmål i forbindelse med beretningen: Forslag ang. Julemarked 2022. Kan man 
ikke genoplive Julemarked i Toftevangskolen? Kan man ikke samarbejde med 

Julemarkedet i Biblioteket? 
 
Susanne Carstensen fortalte om sine erfaringer fra tidligere omkring 

kunstnermarkedet og der er masser at tænke over ifm et evt. julemarked.  
 

Der ønskes flere madboder ved Lyserød Lørdag og Birkerød Kulturnat. 
 

3. Godkendelse af regnskab. Regnskab uddelt og vist på skærm.  

Birgitte gennemgik resultatopgørelsen for 2021. Vi har (bevidst) et mindre underskud 
på 3.296 kr. Vi synes selv at det er et fint regnskab. Desværre var der sket en fejl i 

opgørelser vedrørende periodeudgifter. Dette er nu rettet. 
Foreningens egenkapital er er nu 48.944 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 
  

4. Godkendelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af kontingent.   

Udgifter var på 126.500 kr. Underskud på 24.500 kr. 
Vi har pt 136 medlemmer. Kan vi ikke hver finde og indmelde et nyt medlem? Det vil 

betyde rigtig meget. 
Kontingentet fortsætter uændret på 100 kr.  
Både budget og kontingent blev godkendt. 

   
5. Valg til bestyrelsen.   

Bestyrelsen består i dag af: Rikke Andersen (formand), Søren Stockmarr 
(næstformand), Birgitte Haynes (kasserer), Svend Friis, Erik Lindgreen, Jack O. 
Kristensen, Brian Lund Nielsen (Handelsstandsforeningen), Kirsten Broager 

(suppleant), Birte Kastrup (suppleant). 
Rikke Andersen, Jack Otto Kristensen og Erik Lindgreen er på valg. Rikke og Jack 

genopstiller, mens Erik ønsker at udtræde. 
Brian Lund Nielsen - udpeget af Birkerød Handelsstandsforening udtræder. 
 

Bestyrelsen foreslog Martin Meldgaard og Niels Christensen som nye i bestyrelsen, og 
de blev valgt. 

 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
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Kirsten Broager og Birte Kastrup genopstillede begge og blev valgt for et år. 
 

7. Valg af revisor.  
Gitte D´arcy blev genvalgt som revisor.   
 

 Behandling af indkomne forslag.  
 

 Bestyrelsen kom med følgende forslag, der blev vedtaget: 
 

 I § 9 foreslås følgende ændringer: Sætningen De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, 

og det 7. medlem udpeges af Birkerød Handelsstandsforening blandt medlemmerne i foreningens bestyrelse. 

ændres til De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Sætningen Bestyrelsen vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det sker forskudt således, at der hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer 

på valg. ændres til Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det sker forskudt således, 

at hvert lige år er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og hvert ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på 

valg. 

 

 I § 9 foreslås følgende ændringer: Sætningen Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 

dages varsel. ændres til Det bestyrelsesmedlem som bestyrelsen har bemyndiget til at administrere 

bestyrelsesmøderne indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. Varslet kan være mindre 

såfremt situationen kræver det. 

 

 
 

Eventuelt.  
Vi drømmer om at få flere frivillige til praktisk arbejde om lørdagen. Niels foreslog en 
anden opstilling af vagtplanen. Martin efterlyste en manual over arbejdsgange. Flere 

stadeholdere til stede tilbød at hjælpe med det praktiske arbejde både ved start og 
slut på torvedagene. 

Der var forslag om at bruge Instagram til markedsføring. Flere fotografer meldte sig 
frivilligt til at tage de fotos, der bagefter lægges på de sociale medier. 
 

Erik Lindgreen fik en buket blomster som en beskeden tak for hans uvurderlig støtte 
og ALT det arbejde, som han har lagt i bestyrelsen. Erik er selv ”hamrende stolt” over 

hvad foreningen har opnået i borgerdreven byudvikling siden 2014. Vi har årligt lagt 
ca. 90.000 kr til byens liv samt uanede mængder af frivillige timer! Heldigvis 
fortsætter Erik i torvegruppen.  

   
Dirigenten sagde tak for i aften – og det gjorde formanden også!    

 
 
 

Ref. KB 17.03.2022   


