Fra: Albertslund Kunstforening <albkunst@albkunst.dk>
Sendt: mandag, april 27, 2020 16:33
Til: Hediye Temiz; Jørn Jensby; Susanne Storm Lind; Mehmet Kücükakin; kenni.flink@albertslund.dk; Joan
Marquardt; lene.jessen@albertslund.dk
Cc: Steen Christiansen; Elisabeth Gadegaard Wolstrup
Emne: Ny låneaftale for Foreningen Kulturhuset Birkelundgård 2021-2029 på dagsordenen den 28. april 2020 i
Kultur- & Fritidsudvalget

Kære Kultur- og Fritidsudvalg
Jeg har bemærket, at en ny låneaftale for Foreningen Kulturhuset Birkelundgår (FKB) skal
diskuteres/behandles på Kultur- & Fritidsudvalgets kommende møde tirsdag den 28. april 2020.
Låneaftalen for FKBs brug af bygninger ved Birkelundgård udløber med udgangen af 2020 og i
budgetaftalen for 2020 fremgår det, at "Parterne er enige om, at når aftalen om brug af Birkelundgård
skal fornyes, så skal der skabes en mere åben og ligelig adgang til brug af bygningerne, således at flere
foreninger har adgang til disse - dog under hensyntagen til, at Kulturforeningen Birkelundgård skal
kunne fortsætte med sine aktiviteter på stedet".
Det lyder jo rigtig godt set med Albertslund Kunstforenings øjne, da vi bl.a. ved afholdelse af
generalforsamling og det årlige buffetmøde (inkl. foredrag) med deltagerantal på 80-100 personer er nødt
til at leje os ind fx i Galgebakkens Beboerhus eller Foreningshuset Roskilde Kro, hvilket koster i
størrelsesordenen 2.000-2.500 kr. pr. arrangement. Det er grumme mange penge i en forening med en
begrænset økonomi og de 4.000-5.000 kr. i lejeudgift kunne vi godt tænke os at bruge på kreative ting til
fordel for vores medlemmer og andre kunstinteresserede.
Når jeg nu læser oplægget til den nye låneaftale mellem kommunen og FKB, som skal træde i kraft den 1.
januar 2021 og som er indstillet til godkendelse af direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, så har
jeg svært ved at se, at den opfylder budgetaftalens oplæg om, at den nye låneaftale skal skabe en mere
ligelig adgang for flere foreninger til brug af Birkelundgårds bygninger.
Jeg har følgende kommentarer til udkastet til den nye låneaftale mellem FKB og Albertslund Kommune,
som specielt vedrører § 1 og § 11:
§ 1 DET LÅNTE:
 Aftalen omfatter lade, kostalden, depotrummet og garagen...
§ 11 HAVEN, GÅRDSPLADSEN, STUEHUSET OG LÆNGEN:
 Kulturhuset Birkelundgård vil på lige fod med andre brugere have adgang til at booke haven,
gårdspladsen, stuehuset og lokalerne i længen. Faciliteterne bookes via webbook.
Konsekvens af § 1 Det lånte og § 11 Haven, gårdspladsen, stuehuset og længen:
 I og med at FKB er den eneste forening, der vil have en låneaftale vedr. fx laden med Albertslund
Kommune, så er brugen af disse rum forbeholdt FKB (§ 1).
 FKB vil på lige fod med andre brugere have adgang til at booke via webbook (§ 11 - ændring i
forhold til den aktuelle låneaftale, hvor det er en ret). Det er jo fint med adgang til flere
mødelokaler i fx længen, MEN ingen af dem er store nok til at kunne rumme møder med op til 100
personer.
§ 7 BENYTTELSE OG UDLÅN:
1. I oplægget til en ny låneaftale bliver der lagt op til, at FKB er indstillet på at gå i dialog om
afholdelse af 2-4 samarbejdsarrangementer i laden med andre foreninger, institutioner eller andre
aktører, hvor arrangementerne er åbne for byens borgere.
2. Endvidere står der i § 7 følgende: ”Samarbejdsarrangementerne skal kulturelt leve op til Kulturhuset
Birkelundgårds vedtægter og skal annonceres som samarbejdsarrangementer. Henvendelse til

Kulturhuset Birkelundgård om samarbejdsarrangenter skal ske til bestyrelsen inden 1. oktober året
før det kalenderår samarbejdsarrangementer ønskes afholdt.”
Konsekvenser af § 7 Benyttelse og udlån:
Det fremgår af låneaftalens ordlyd, at adgangen til fx laden ikke omfatter den tilsigtede mere åbne og
ligelige adgang til brugen af bygningerne for andre foreninger mv.
For det første SKAL der være tale om samarbejdsarrangementer mellem FKB og andre foreninger,
institutioner eller andre aktører.
 Det vil sige, at andre foreninger mv. ikke kan komme til at afholde selvstændige arrangementer, så
som fx generalforsamlinger.
For det andet SKAL samarbejdsarrangementerne kulturelt leve op til FKB’s vedtægter og skal annonceres
som samarbejdsarrangementer.
 Det vil sige, at udelukkende arrangementer i samarbejde med FKB og som er i overensstemmelse
med FKB’s vedtægter, kan komme på tale.
Overordnet har jeg svært ved at se, at punkt 1. og 2 i § 7 opfylder den givne præmis i budgetaftalen for
2020, hvorfor jeg vil opfordre medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget til en diskussion af og afklaring
af, om den af direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstillede låneaftale giver den tilsigtede
mere åbne og ligelige adgang til brugen af bygningerne for andre foreninger m.v.
I indledningen af § 7 står endvidere følgende:
”Det lånte må ikke uden Albertslund Kommunes godkendelse stilles til rådighed for andre mod eller
uden vederlag.
Hvad betyder denne sætning?
a. Er der reelt åbnet op for en mulighed for, at Albertslund Kommune kan dispensere fra den øvrige
ordlyd i paragraffen vedrørende benyttelse af laden?
b. Hvis det er rigtigt opfattet – jf. punkt a., hvilke kriterier skal andre foreningers arrangementer så
opfylde, for at kunne blive godkendt til en dispensation?
c. Hvis det ikke er opfattet rigtigt – jf. punkt a., så vil jeg bede om en begrundelse for, hvilke forhold i
laden, der skulle være til hindring for fx at kunne bruge laden til en afholdelse af en
generalforsamling eller et buffetmøde?
Det er vigtigt at få afklaret ovenstående spørgsmål nu, da den nye låneaftale er berammet til at skulle
gælde for en 10-årig periode mod tidligere 5 år.
Håber på en konstruktiv debat om brugen af laden til gavn for foreningslivet!
Bemærk: Mailen er sendt i kopi til borgmester Steen Christiansen og direktør for By, Kultur, Miljø og
Beskæftigelse Elisabeth Gadegaard Wolstrup.
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