Generalforsamling Loftværket 19. marts 2018
Tilstede: 15 personer
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Henrik Djurhuus
Henrik gennemgik det formelle
Bestyrelsen præsenterer sig selv, kort.
2. Valg af referent: Ghita Grønne
3. Valg af stemmetællere: Lone Rasmussen og Majbritt Andersen
4. Bestyrelsens beretning:
Elisabeth starter ud med at fortælle, at hele bestyrelsen deles om beretningen og fortsætter:
Indledning årsberetning Loftværket 2018, og tillæg til tidl. afsnit fremsendt om skolebesøg (hvor
fotomaterialet kan gøres mindre/tilpasses). Dertil formodentlig noter taget vedr. Egnshistorisk
forening og strikkedamer som på opfordring selv fremlagde kort om deres aktiviteter på Loftet.
Årets gang 2017 på Loftværket handler også om vores omgivelser, deltagere og støtter – og i 2017
mistede vi lokalt to kulturpersonligheder, kvinder som på hver deres måde har støttet Loftværket
gennem tiden. Agnete syntes godt om Loftværket, og hun bidrog som lektiehjælper for flygtninge
på sin helt egen facon. Hun bidrog også på dagen hvor vi samlede foreninger, kirke og flygtninge i
forsøg på formidling af vores lokale sammenhængskraft. Birte Høst har alle dage været stor talende
støtte af Loftværket og de initiativer som blev taget lokalt. Hun italesatte til høj og lav sin mening
og kunne på mange planer støtte og overbevise andre om den gode idé. Begge kvinder har på hver
deres måde støbt mange initiativer i Glumsø også via deres engagement i Suså Aktiv. Ære være
deres minde og tak for inspiration til efterfølgerne. Politisk er et kommunalvalg vigtigt for os som
kulturudøvere i landdistriktet af en storkommune. Vi kan notere os at uanset politisk overbevisning
er det rart at herboende lokale politikere bliver valgt og har en stemme i den store sammenhæng. Vi
gør os umage for at de ved hvad de taler om. Vores kulturudvalgsformand hedder stadig Linda
Frederiksen, bor i Glumsø, og det gør kommunikationsvejen kortere hvis vi har brug for det. Vi
påskønner at have rådighed over faciliteteter som et Medborger- og aktivitetshus i Glumsø. Mere
politik – vores aftale om brug af Loftværket kom på plads i 2017. 10 år er gået fra starten af
foreningen ”Kreativt værksted” til nu. Det har været en lang og lærerig proces. Ikke mindst har
renovering af 1. sal betydet at det meste af huset nu er istandsat, brandsikret og mere miljøvenligt.
Fra indvielsen af Loftværket 2016 og de efterfølgende to år som pilotprojekt blev evalueret i
samarbejde med kulturafdelingen. Blandt andet var gennembearbejdede årsberetninger for de
forgangne år med oplysning om de mangeartede aktiviteter på Loftværket til grund for dialog. Og
ny aftale om anvendelse af Loftværket blev underskrevet november 2017. Det er vi glade for, det
giver os friheden til at fortsætte projektet. Også selv om vi ved det tager tid at løbe i gang og få
omgivelserne til at forstå hvad engagement er. Rammerne er skabt. Nye initiativer som bl.a. Skak
har set dagens lys, en borger henvender sig og vi åbner op for at faciliteteterne kan benyttes.
Initiativet kan udvikles til mere brædtspil over tid. Medborgerhusets have som projekt har
Loftværket faciliteret i forhold til projektansøgninger. Haveprojektet ønsker sig fortsat økonomisk
støtte fra Næstved kommune i forhold til at kommunen viser ejerskab til den fortsatte
ansøgningsproces. Vedligehold af Loftværket – renovering af gulvarealet, der har været besigtigelse
af håndværkere og de har tilkendegivet mulige løsninger. Det være sig afslibning og eller maling af
gulv som løsning. Loftværket mener at kommunen bør afholde denne udgift. Tak til Henrik for ide
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og montering af whiteboardtavle m. lærred. Har allerede været i anvendelse. Tak til bestyrelsen for
mange timer med mødeaktivitet og engagement. Bestyrelsen har bestået af travle damer, og vi har
været gode til at handle når det var påkrævet. Ad hoc kan vi hurtigt få ideer til virkelighed. Og selv
med få midler skabe rammer for kreativitet og samvær på tværs af øvrige interesser.
DIY:
I det forgangne år, har Loftværket stået for nogle kreative aktiviteter, og vi er meget taknemmelig
over, at så mange møder op, hver gang. Vi har afholdt nogle i foråret og igen 6 stykker i efteråret,
op til jul.
Det er en helt fantastisk mulighed vi har her i Glumsø, at kunne bruge så dejlige lokaler, hvor der er
plads til, at op til 20 mennesker kan være med i et kreativt univers.
Vi har lavet små kunstværker.
Vi har lavet tryk, ud fra egne udskårede motiver.
Vi har lavet julepynt.
-og vi har hygget, delt idéer og gode råd og i det hele taget, fået skabt nogle enormt hyggelige
kreative timer på Loftværket.
Det kræver rigtigt meget at være tovholder på sådanne aktiviteter, og vi havde nok håbet, at DIY
hen af vejen, kunne fortsætte, måske ikke så ofte, men med andre tovholdere, som tog en del af det
arbejde, der ligger på at være tovholder.
Vi tænker, at der kommer flere DIY´s. Nu ser vi lige…
Fotomandag:
Et koncept, som har været på Loftværket de sidste 2 år, og som sidste gang var i foråret 2017.
Der var en fast lille skare, som kom hver gang og som var meget interesseret og fik meget ud af det.
Igen et koncept, som trækker på én person, for at de andre møder op. I august meldte Adam Grønne
ud, at han ikke mere havde tid til at afholde arrangementerne, men at han håbede, der var en anden,
eller andre, som tog initiativet, og så skulle han nok bakke op. Dette er ikke sket, og derfor er der
ikke mere fotomandag. –gode råd modtages ti, hvordan vi kan få flere tovtrækkere med ind over,
vores aktiviteter.
Forældrerådgivning:
I år har Loftværket, med mig som tovholder, startet forældrerådgivning op nogle mandage, og
allerede nu har der været god tilslutning. Det er spændende og dejligt, at vi kan have nogle gode og
dybe samtaler omkring bordet.
Dagplejerne:
Vi har haft dagplejerne heroppe på Loftværket, 2 dage om ugen. Sådan ca. Nu har de fået adgang,
til den gamle Glumsø Børnehave og derfor er de her ikke så ofte, som før. Super fint, at vores
dagplejere har holdt fast i nødvendigheden af at have et sted, hvor de kan mødes. De skal, qua vores
nye aftale med kommunen, selv sørge for at leje lokalet på Loftværket, hvilket de lejer gratis, da de
jo er en del af kommunen. Vi er stolte og glade over, at vi har været med til, i 2 år, at give dem et
sted at mødes.
VVV:
Jeg skal ligesom sidste år sige et par ord om vores fredagsaftenaktivitet. Vi vender vinyl! Vi er
næsten uden undtagelse på hver d. 1. fredag i måneden, og har nu også haft et par temaer på banen,
som fx Dansk musik, julemusik og mindre kendte coverversioner af store hits. Det er stadig sjovt og
ofte lærerigt, og der er plads til nye ansigter.
Klassisk VVV: Merete
Vi vender vinyl har fået en “lillesøster”, Klassisk VVV, som foreløbig er løbet af stablen et par
gange, og har fast tid den sidste søndag i måneden kl. 18. Tidspunktet er “på prøve”. Det er
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deltagerne der beslutter hvad der passer bedst til sådan et søndagsarrangement. Det er Tonnie, der
har fået ideen.
Kor:
Så har vi også fået plads til to forskellige kor. Det ene er et yngre af slagsen, og er vist endnu ikke
kommet fra start, men det andet er for de lidt mere modne stemmer, og har haft øveaftener et par
gange. “Voksen”koret ”Voices for ever” øver hver anden onsdag fra kl. 19. Når gruppen er blevet
lidt mere foreningsorganiseret rykker de dog til stueetagen i et af de kommunale lokaler.
Vi vil gerne åbne op for foredrag: Merete
Vi skal også sige, at vi har afklaret med kommunen hvorvidt vi kan arrangere ting hvor der fx gives
honorar til en oplægsholder og kræves billet. Det lader til at der åbnet for den mulighed, så længe
det ikke er i kommercielt øjemed, så det vil vi også arbejde videre med i tiden fremover.
Klasseråd:
Sidst skal jeg nævne, at vi har lagt hus til et par arrangementer for en af skolens 7. Klasser, hvor
Loftværket har dannet ramme for en hyggelig filmaften, og en ”opvarmning” før fest i
ungdomsklubben. Begge initiativer kom fra klasseforældreråd på Susåskolen (Glumsø) og vi regner
med at kunne imødekomme flere af den slags ønsker, hvor forældreråd står bag og deltager - og
arrangementet i øvrigt er åbent for hele klassen.
Tøj Byttemarkedet
I september måned (2017) arrangerede vi på loftværket en tøjbyttedag, hvor alle borgere kunne
komme og bytte eller give tøj, som de ikke længere brugte, og til gengæld kunne man få ”nyt” tøj
som andre ikke længere ville have. Samtidig havde vi lavet en aftale med genbrugsbutikken om at
indlevere det overskydende tøj (tøj der ikke blev byttet) til dem til videresalg.
Gratis advokathjælp
Som tidligere år har Advokat Lone Hamborg stille sin ekspertise til rådighed i form at juridisk
bistand sidste tirsdag i måneden. Et tilbud som flere borgere har benyttet. Dog har Lone meddelt, at
hun desværre ikke kan være til stede til gratis advokatbistand i de kommende måneder, MEN..
skulle man have brug for bistand fra Lone, kan vi i bestyrelsen tilbyde at formidle kontakten, hvis
man skriver en mail til vores postkasse loftvaerket@gmail.com med navn og telefon, så sender vi
videre til Lone.
Byudviklingsprojekt med unge – MUR
Med afsæt i sidste års oplæg om byudviklingsprojekt med ungeinvolvering et oplæg der lød:
Byudviklingsprojekt med unge - En mur i Glumsø trænger til et løft og oplagt er det at dekorerer
den med Graffiti. Med murens ejers accept, kulturudvalgets velsignelse og en portion penge er det
hensigten at projektet kan blive en realitet i løbet af dette forår.
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I forlængelse af dette forslag til byudviklingsprojekt med ungeinvolvering har vi i samarbejde med
ungdomsskolen udarbejdet følgende forslag til projektet.
PROJEKT: BYUDVIKLING I GLUMSØ PROJEKTEJER: LOFTVÆRKET
VISION: Gennem workshops, leg, læring og nærvær at skabe fundamentet for samvær, ligeværd
og kreativitet generationerne imellem. At bidrage positivt til lokalsamfundet med noget bestandigt,
der i sidste ende vil bringe folk tættere sammen og højne byens sociale kapital.
FORMÅL: At skabe en passage i Glumsø, der kan fungere som udstillingsvindue og periodevist
samlingspunkt med visuelle udvekslinger generationerne imellem, udvikling af lokalområdet og
oplevelsesbaseret og fordomsfrit samvær.
SAMARBEJDSPARTNERE:
 Loftværket
 Klubben i Glumsø
 Pensionistforening – BYLAUG – LOKALRÅD?
 Susåskolen, afdeling Glumsø? Innovation – og entreprenørskab? /Billedkunst
 Andre……. Og helst flere
TILRETTELÆGGELSE: Loftværket tilrettelægger og inviterer til 3 workshops. Deltagerne skal
afspejle alle alders – og interessegrupper i Glumsø. De 3 workshops danner rammen om
idégenerering, udvælgelse og udførelse. Til dette inddrages forskellige kunstnere med relevans for
projektet.
Børne-DIY
Vi har afholdt børne-DIY på Loftværket for børn i følgeskab med forældre. Vi har lavet perleplader
og sidst klippede vi gækkebreve. Det har varieret meget hvor mange deltager der har været til disse
arrangementer. Men der har altid været en god stemning og meget aktive og produktive børn. Der er
ved disse arrangementer blevet fortalt til forældrene omkring muligheden for at bruge Loftværket
og måske selv afholde en børneworkshop. Vi har også haft deltagere fra Herlufmagle og Næstved.
Arrangementerne er primært blevet annonceret på FB og hjemmeside.
Loftværket for de unge.
I november måtte vi igen se os nødsaget til at lukket Loftværket i dagtimerne. Inden da havde vi i
en periode forsøgt ” bare ” at lade det stå åben og se hvordan de unge ville bruge stedet. Men efter
at vi gentagnede gange var kommet op til ” en svinesti” og skulle i gang med at gøre rent, blev vi

4

enige om kun at holde åbne for aftalte arrangementer. Det har hele tiden været vores ønske at
Loftværket skulle være rammen for et samlingssted for de unge. Og vi har også prøvet at være i
dialog med de unge der kom på Loftværket. Men desværre uden at det skabte en større
ansvarsfølelse.
Status pt. Er at der forsat er lukket i dagtimerne. Vi ønsker at gå i dialog med de andre brugere af
huset og Lokalrådet omkring deres syn på hvordan vi kan åbne op igen.
Men i forbindelse med vores Murprojekt har vi været i forbindelse med Næstved Ungdomsskole og
i den anledning faldt snakken på om det ikke været noget for dem at flytte nogle af deres tilbud ud
til Glumsø og til Loftværkets lokaler. Dette var de ikke afvisende overfor, men selvfølgelig først
aktuelt fra skoleåret 18/19. Men hvis dette kunne lykkes vil det også være en fin måde at få de unge
ind på Loftværket og måske den vej kunne få skabt lidt ejerskab og ansvar blandt de unge omkring
stedet.
Kommentarer til beretningen:
 Kommentarer til DIY, hvor vi kunne uddele dele af aktiviteter og ansvaret ud på deltagerne.
Det er måske lidt udfordrende at skulle undervise og tage hele ansvaret, men dele af den,
kunne godt være en mulighed.
 Strikkedamerne vil meget gerne have nye lamper. Marianne Buk følger op på det.
 Strikkedamerne vil meget gerne have, at vi booster strikke/hækledamerne. De vil rigtig
gerne have nogle unge mennesker. Måske vi skal dele det noget mere og evt. lave et opslag
på skolen.
 Der bliver spurgt til lektiecafeen og hvornår den sluttede. Vores lærer gik desværre bort i
sommers, og siden da, har der ikke været noget tilbud. Elisabeth fortæller om vores
samarbejde med Samex, som har et overblik over de flygtninge indvandrere der er i Glumsø.
 Henrik Djurhuus er interesseret i at finde ud af, hvordan vi rammer de unge mennesker.
Ghita nævner, at bestyrelsen deltager i et DGI seminar en lørdag i april, hvor de bl.a. har
workshops, som omhandler de unge og deres liv i foreninger.
Otto nævner, at der kan laves computer eftermiddage. Bestyrelsen vil undersøge, hvordan vi
kan lave en LAN eftermiddag, hvor netværket (måske) slukker et bestemt tidspunkt.
 Søndag eftermiddags brætspil kunne være en idé. Det vil bestyrelsen gå videre med.
 Elisabeth nævner, at vi rigtigt gerne vil de unge, men at vi ind imellem er udfordret af, at de
unge ikke ønsker at være sammen med ældre mennesker, og derfor har vi en udfordring
med, at få de unge mennesker herop. Vi vil rigtigt gerne.
 Kaj Olsen mener, at vi skal finde nogle mennesker, som kan bære vores idéer ud. Ghita
Grønne foreslår, at vi skal afholde et folkemøde, hvor vi får gang i debatten, om hvordan vi
får samlet folket i Glumsø, og giver besked om, at vi alle skal deltage i, at opretholde
niveauet i foreningslivet.
 Otto Høst meddeler, at udfordringen med at få byens borgere til at melde ind, har været en
stor debat i lokalrådet også. Vi skal måske have et foreningsmøde i Glumsø, omkring dette.
5. Regnskab: Fremlægges
Regnskabet er godkendt af revisor Kaj Olsen
Ghita Grønne siger følgende om budget:
Budget idéer:
Vi er flere gange blevet opfordret til at lægge et budget.
Vi har udskudt det, da vi godt lige vil have en fornemmelse af, i hvilken retning ”Loftværket” er på
vej.
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Dog kan vi sige, at vi nu har snakket lidt om fremtiden og de visioner vi har for Loftværket, og
derigennem, er det naturligt at sige, at vi har visse tiltag i tankerne.
• Vi kunne godt tænke os, at starte lidt op på at lave nogle foredrag.
Dette kan vi naturligvis søge midler til, men rart at have nogle kroner i baghånden, hvis ikke vi kan få
støtte udefra.
Ligeledes kunne vi lave arrangementer/foredrag for medlemmer gratis, og hvis andre ønsker at
deltage, så kræver det et medlemsskab til kr. 50,-. Der skal vi også kunne spæde til økonomisk.
• Vi vil gerne som forening give vores støtte til murprojektet. Ikke kun i kraft af at være deltagende i
planlægningen, men også gerne økonomisk.
• Vi køber materialer til vores aktiviteter, og det er en nødvendighed at kunne købe materialer i
forvejen, inden aktivteten, så alt er klart. Samtidig giver det os mulighed for, at have et lille lager af
materialer, så den enkelte deltager, ikke skal betale for andet, end det vedkommende bruger. Det giver
mulighed for alle, for at være med.
• Vi skal have indkøbt lidt nyere møbler eller bedre stole. Det er klart, at de bliver slidte og de er i
forvejen secondhand, så derfor må vi ind imellem smide noget ud. Vi har også løbende købt lamper,
så der er lys nok til strikkedamerne.
• Vi har ikke så store indtægter, så derfor er vi glade for, at have et solidt grundlag, så vi ikke er
afhængige af tilskud, for at kunne vedligeholde inventar samt opretholde et vist niveau af materialer i
lokalerne.
Kommentarer til budget:
 Henrik Djurhuus mener, at bestyrelsen skal arbejde rigtigt meget med et kr/øre
budget. Så kan de altid afvige derfra.
 Bestyrelsen skal arbejde med, hvad koster penge og hvad giver penge.
 Bestyrelsen skal arbejde med, at få flere medlemmer.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at udarbejde budget.
6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har et ændringsforslag til vedtægterne.
Bestyrelsen ønsker at ændre § 8 stk. 3, så bestyrelsen konstituerer sig efter
generalforsamlingen. Det betyder, at der bliver valgt bestyrelsesmedlemmer til
Generalforsamlingen, og ikke konkrete poster.
Ændringsforlaget blev godkendt
Bestyrelsesn
Henrik Djurhuus har indsendt 6 ændringsforslag.
1. Forslag ang. hvem der kan være medlem af Loftværket. Der blev ikke vedtaget den
eksakte tekst, men en ny og mere præcis blev formuleret (medlemmer kan være
enkeltpersoner, foreninger og insitutioner).
2. Blev godkendt (Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden)
3. Blev godkendt (formen for annoncering af indkaldelse til generalforsamling ændres)
4. Blev godkendt med ændrede formuleringer. Fremgår af de nye vedtægter (angående
offentliggørelse af dokumenter forud for generalforsamlingen).
5. Blev godkendt med ændrede formuleringer (angående offentliggørelse af referat fra
generalforsamlingen)
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6. Blev godkendt (diverse typografiske og grammatiske ændringer i tekster, der ikke
ændrer indholdet).
7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår 50,- for personlig medlemskab og min.150,- for foreninger og
institutioner. Dette blev godkendt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formanden Elisabeth Tramm er på valg og fortsætter
ikke. Marianne Buk er bestyrelsesmedlem og er på valg og ønsker genopstilling.
Merete Djurhuus stiller op til formandsposten og er valgt.
Merete´s bestyrelsespost bliver overtaget af Tonnie Stegmann som sidder 1 år.
Marianne Buk bliver genvalgt for 2 år.
Næste år er Ghita Grønne, Tonnie Stegmann og Marianne Bjerre på valg.
9. Valg af bestyrelses suppleant:
Gitte Malmgren
10. Valg af revisor:
Kaj Olsen er genvalgt
11. Evt.
Elisabeth Tramm foreslår, at vi holder liv I at være undersøgende på Næstved Kommunes
hjemmeside, for hele tiden at være med på det sidste og fornemme, hvad der sker.
Elisabeth Tramm foreslår, at vi sender en ny bølge afsted, hvor vi kalder vores
formand/forkvinde ”Forperson”.
Elisabeth Tramm siger tak for samarbejdet og hun glæder sig til at se, rammerne bliver fyldt
ud. Elisabeth Tramm vil i fremtiden blive koblet på forskellige Ad Hoc opgaver og det
glæder bestyrelsen, at de stadig kan trække på hende.

Ghita Grønne
Referent

Henrik A. B. Djurhuus
Dirigent
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