Årsberetning 2017
Af Niels-Peter Nielsen formand for Kulturtogrådet

En ny start

I sidste årsberetning havde vi meget fokus på ændringerne - og i år kom de så. Det er næppe forbigået nogen, at
Niels E. Pedersen ikke længere er her - han bliver dog stadig hentet ind som konsulent ved større arrangementer
som f.eks Kultur og Fritidsmessen. Vi har istedet fået Kasper Find som lige skal have tid til at finde sig til rette og
skabe sin egen måde at gøre tingene på. Hvidovre Kommune har omdefineret opgaverne for lederen af
Fritidsbutikken og godt det samme, nu KAN der ikke drages direkte paralleller mellem lederne af Fritidsbutikken,
da præmisserne for at drive den er forskellige.
Niels afgang har i årets løb medført en nedgang i aktiviteter, da Fritidsbutikken stod ubemandet hen over
sommeren. I år skulle vi gerne tilbage til det høje aktivitetsniveau Stationbyen efterhånden er kendt for.

Årets musikalske arrangementer har været afviklet i en god stemning, det gælder såvel Bandbattle i maj, som
Midsommerfesten i juni. Til Midsommerfesten havde vi skrevet kontrakt med en af dansk rockmusiks levende
legender "den hvide neger fra Holstebro", Henning Stærk. Han måtte desværre en måneds tid før arrangementet
melde forfald, da han skulle opereres i begge knæ. I stedet fik vi med kort varsel en aftale med Nikolaj og de nye
piloter.
Til Bandbattle havde vi hentet en dommer udefra, Jan Bauner, og han forelskede sig næsten øjeblikkeligt i vores
fine faciliteter i Enghøjhuset. Han spurgte mig derfor efterfølgende om hvordan man får lov til at bruge lokalerne,
da han godt kunne tænke sig at arrangere en stor skakturnering i dem - han er formand for Skakklubben K 41. Det
førte til at vi i februar arrangerede Senior DM i skak, sammen med netop K 41 og Hvidovre Skakklub.

Alt i alt ser fremtiden ikke så skidt ud for kulturen i Avedøre og omegn. Vi har masser af gode og ikke mindst aktive
beboere i området - og tak for det!

Til slut en stor tak til alle de frivillige og deltagende ansatte i Kulturtogets daglige arbejde og arrangementer. Også
tak til afdelingsbestyrelserne for økonomisk støtte til de forskellige arrangementer. Også tak til Hvidovre Kommune
for støtte til aktiviteter i forbindelse med Kulturtogrådet. Ligeledes vil jeg gerne takke de lokale erhvervsdrivende
Min Købmand v/Børge og Corner Bodega v/Michael.

Til sidst vil jeg gerne takke vor daglige leder af Fritidsbutikken Lene Christensen - og naturligvis også Niels E
Pedersen.

