Bestyrelsens beretning for Foreningen Kappelborgs Venner 2020/2021
Onsdag den 9. juni 2021
Indledning:
Kulturhus Kappelborg fejrer i år 10 års jubilæum og alle sejl er sat for at fejre det. Det vil kulturhuschef Lars
Illum komme ind på senere i beretningen.
Det er en fornøjelse at se hvordan byens borgere, gæster og venner bruger huset og aktivitetsniveauet er
meget højt, bredt og spændende, men coronakrisen har også sat sit præg her.
På fantastisk vis lykkes det at afvikle nytårskoncerten i samarbejde med TV2 Nord – godt gået Lars & Co.
Coronarestriktionerne har sat sine begrænsninger – men nu må vi håbe, at det satte program for året kan
blive afviklet.
Viften af tilbud er bred. Der bliver tilbudt koncerter, teater for børn og voksne, foredrag og udstillinger til
en bred målgruppe af brugere.
Bestyrelsens beretning for Foreningen Kappelborgs Venner – år 2020/21
Velkommen til foreningens 7. generalforsamling, siden stiftelsen af Venneforeningen 28. april 2014.
I foreningen tager vi stadigvæk vedtægterne i hånden, for at holde vores fokus på foreningens formål
- At fremme kulturlivet i Skagen by og Frederikshavns kommune, ved aktivt at udbrede kendskabet
til Kulturhus Kappelborg.
- At støtte aktivt op omkring Kulturhus Kappelborgs arrangementer og øvrige aktiviteter.
- At udvikle og gennemføre egne kulturelle arrangementer til støtte for Kulturhus Kappelborg.
Vi er både stolte og glade for, hvor godt huset fungerer, og det lykkes ikke mindst mange af jer der giver en
hjælpende hånd og bakker op. Det skal også nævnes at foreningen har en rigtig god dialog med husets
ansatte og kulturhuschef Lars Illum.
Vi er nu 7 bestyrelsesmedlemmer og har en flot sammensætning mht. til køn, alder og ikke mindst
kompetencer.
Jeg vil gerne præsentere dem:
Allan Kastor, Maria Groes Eldh, Susanne Nielsen, Ulla Egholm, Jakob Dalsgård, Bo Meyer og så mig selv.
Kappelborg for de unge
Senere på året vil et e-sports lokale, der er næsten færdig, blive taget i brug og det skyldes ikke mindst
donationer far Østifterne, Nordenergi og Folkeoplysningsmidlernes udviklingspulje og en bevilling fra
Trygfonden til en ny kultur- og ungemedhjælper med 20 timers arbejdsuge over 2 år.
Der har også været flere andre sponsorer inde over, så det ser ud til at finansieringen er på plads.
Det er vores opfattelse at der er faldet mere ro på de unge.
Hvorfor være medlem af Kappelborgs Venner
Som medlem kan du få flotte rabatter på udvalgte arrangementer, får information på spændende
arrangementer før andre, få tilbud om at hjælpe til ved arrangementer, bl.a. pasning af bar, billetkontrol
m.m. og det giver en masse gode oplevelser.
Men ikke mindst – så er vi i foreningen ambassadører for huset – og dermed viser vi en opbakning til det
Kulturhus, som vi alle elsker og er stolte af. Og jo flere vi er, jo stærkere står vi, politisk, ved ansøgninger til
fonde og meget mere. Så min opfordring må være – tal med din nabo og få ham/hende til at melde sig ind i

foreningen. Det er meget nemt – gå ind på Kappelborgs hjemmeside – øverst er der et link til Kappelborgs
Venner – og her kan man melde sig ind. Hvis hvert enkelt medlem tegnede et medlemskab, kunne vi
fordoble medlemstallet – ønsketænkning, men vel ikke urealistisk.
Vi er pt. 187 medlemmer, ca det samme som sidste år.
I 2019 var vi 297 medlemmer – det skyldes foreningens kampagne i forbindelse med ”Sommerrock” desværre er der en del af dem, der ikke har fornyet deres medlemskab.
Mange glemmer at betale – så vi prøver på at lave en model, der gør det nemmere at betale – f.eks.
betalingsservice.
Arrangementer Kappelborgs Venner:
Desværre har omstændighederne gjort, at vi ikke har kunne holde et medlemsarrangement, men det er
bestyrelsens hensigt at lave et kanonarrangement til efteråret.
Tak til alle:
Tak til alle medlemmer for støtte og opbakning – vi vil gerne være flere, så hjælp os med af skaffe flere
medlemmer. Vi glæder os til et forsat godt samarbejde.
Tak til Lars Illum og Kulturhusets personale for et rigtig godt samarbejde. Lars Illum deltager i alle
bestyrelsesmøder, hvor vi bliver grundigt informeret om ”livets gang på Kappelborg” – Tak til Lars for det
store arbejde du gør for at vi har et meget velfungerende Kulturhus.
Og til slut – en rigtig stor tak til bestyrelsen for jeres store engagement – vi har en rigtig god og
velfungerende bestyrelse.
Så vil jeg give ordet til Lars Illum, som afslutning af beretningen.
På vegne af bestyrelsen
Flemming Stig

