Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk

Bestyrelsens beretning
Det første lille års tid Kulturrådet har eksisteret har været et travlt år. Således har vi holdt 10 ordinære møder i bestyrelsen, deltaget i lands-kulturkonference, arrangeret koncert og ført en række forhandlinger med
kommunen om både tilskudsregler, regler for lokaleanvisning og fortsættelse af kulturkalenderen.
Også medlemsmæssigt er det gået stærkt, og vi har således pr. 12. februar 2007 69 betalende medlemmer.
Logo, forkortelse og hjemmeside
Allerede på første møde besluttede bestyrelsen at ”overtage” forkortelsen KUF fra den gamle sammenslutning i gl. Frederikssund. Dette skete bl.a. for at kunne forsætte med at bruge hjemmesiden www.kuf.dk, der
efterhånden er rimeligt kendt blandt foreningerne, og hvor en del medlemmer har oprettet egne hjemmesider. Men vi var også helt enige om, at vi skulle have et nyt logo.
Derfor udskrev vi en logokonkurrence - og det vindende forslag ser I her i toppen af brevpapiret.
Det er Emma L. Nielsen fra Frederikssund, der har stået for designet, og om logoet siger hun: ”De fire kommuner som er sammensmeltet i hjerteligt samarbejde for kulturen. Derfor den symbolske hjerteform i midten af logoet. Det er måske lidt svært aflæseligt for bogstaverne KUF, men det er dynamisk og i glad bevægelse som kulturen skal være."
Folkeoplysningsudvalg
Et af målene med stiftelsen af kulturrådet var jo at skabe sammenhold mellem de kulturelle foreninger og
grupper i den nye storkommune, for i første omgang at styrke den almene kultur i forhold til de politiske
beslutningstagere, og i forhold til arbejdet i det nye Folkeoplysningsudvalg. Vores første store arbejdsopgave
har derfor været dialog med kommunen om sammensætningen af et nyt Folkeoplysningsudvalg.
Vi har fra starten af plæderet for, at man skulle have en ligelig repræsentation mellem sport/idræt, almen
kultur og aftenskolerne i det nye Folkeoplysningsudvalg - og det er lykkedes. Byrådet godkendte således
endeligt det nye Folkeoplysningsudvalg den 30. januar.
Vores repræsentanter er:
Verner Larsen, Historisk forening i Frederikssund
Verner er desuden sekretær i Kulturrådet.

Per Gottlieb, Jægerspris Amatør Scene (JAS)
Per er desuden medlem af bestyrelsen i Kulturrådet

Som suppleanter for Verner Larsen er valgt (prioriteret):
Knud Andersen, Lokalhistorisk forening for Slangerupegnen
Knud er desuden medlem af bestyrelsen i Kulturrådet

Ulla Madsen, Frederikssund Festival

Ulla er desuden suppleant til bestyrelsen i Kulturrådet

Som suppleanter for Per Gottlieb er valgt (prioriteret):
Emma Nielsen fra kunstnergruppen Sten & Papir i Frederikssund
Emma er desuden formand for Kulturhuset Elværket.

John Wulff fra Skibby Kino

John er desuden medlem af bestyrelsen i Kulturrådet.

Folkeoplysningsudvalget havde sit konstituerende møde den 01. marts, hvor Jens Brogaard Jensen (V) blev
valgt til formand, og Tommy Fritzen (handicapområdet) til næstformand.
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Tilskudsregler og regler for Lokaleanvisning
En af de andre opgaver vi i rådet meget hurtigt tog fat på, var nye tilskudsregler for de frivillige foreninger.
Også dette har virket, da vores forslag til regler tydeligt skinner igennem i de endelige regler, som byrådet
vedtog den 27. februar 2007. Således er flere af de puljer og tilskudsmuligheder, der er oprettet, direkte
taget fra vores forslag.
Det drejer sig bl.a. om tilskud til andre aktiviteter og til nye initiativer.
Netop tilskudsreglerne har vi i øvrigt, ligesom de øvrige samråd, været indkaldt til møde med kommunen for
at drøfte direkte med Kultur- og fritidsudvalget. Det skete medio januar.
Også de nye regler for lokaleanvisning blev vedtaget af byrådet den 27. februar 2007. Disse har vi ikke haft
de store bemærkninger til, men vi fik dog et enkelt finderaftryk med omkring hvordan annoncering af lokaler
skal finde sted.
Så alt i alt syntes vi bestemt vores indsats har båret frugt, og der er ingen tvivl om at der bliver lyttet til os.
Kulturkalender
I slutningen af 2006 tog vi kontakt til kommunen for at få en dialog omkring fortsættelsen af den KulturKalender der hidtil har været udgivet i Frederikssund én gang om måneden af KUF, men betalt af kommunen.
Kalenderen indrykkes som helsides 4-farvet annonce i Frederikssund Avis, og er baseret på KultuNaut, som
er gjort tilgængelig både via bibliotekerne, Kulturhuset Elværket og KUFs egen hjemmeside.
Denne ordning har været en stor succes i gl. Frederikssund, og vi ønsker den derfor fortsat i den nye kommune, hvor den naturligvis skal dække hele kommunen.
Vi tog selv første skridt ved, af egen lomme, at betale første udgave i januar 2007 med dækning for hele
kommunen. Og medio januar havde vi så møde med repræsentanter fra kulturforvaltningen, bibliotekerne
samt Kulturhusene Rejsestalden og Elværket.
Dette møde blev i vores øjne en stor succes, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der med bistand fra
kommunens nye kommunikationsgruppe, arbejder målrettet på oplægget til en ny kalender - måske også
med redaktionel omtale af arrangementer etc.
Indtil dette oplæg er på plads til politisk stillingtagen har Kultur- og fritidsudvalget i februar besluttet at bevilge penge til Kulturrådet kan fortsætte udgivelsen i Frederikssund Avis én gang månedligt.
Eva Madsen kom forbi…
Ud over regler og udvalg har rådet også afholdt en stor offentlig - og gratis - koncert i Kulturhuset Elværket i
slutningen af oktober. Her kom Eva Madsen forbi, og gav et brag af en koncert betalt af kulturministeriet
under overskriften ”Spil Danmark Sammen”. Formålet var, her midt i de kommunale reformtider, også at
huske på kulturen og musiklivet ved at sætte fokus på det med en kendt musiker som ambassadør. Og det
lykkedes over al forventning. De 130 fribilletter var revet væk på under 2 timer. Og så gav det endda et lille
overskud til rådets kasse.
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