Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk

Bestyrelsens beretning for 2008
Kulturrådet er nu igennem sit tredje leveår, og 2008 er lagt bag os. Forude venter 2009, hvor vi nok må se i
øjnene, at også kultur- og fritidsbudgettet i kommunen vil komme under yderligere pres for at præstere
besparelser. Noget vi ellers stort set har undgået indtil nu.
Men 2009 er også året, hvor kommunen endelige får en officiel Kultur-, fritids- og idrætspolitik. Den har
været længe undervejs, men nu sker det endelig. Næste skridt i denne forbindelse, bliver at kræve handling
bag alle de flotte ord og intentioner. Dette vil i første omgang ske, når der skal udarbejdes en egentlig
handlingsplan og kulturpolitisk strategi. Noget der allerede er sket på idrætsområdet.
I den sammenhæng skal vi ikke glemme, at 2009 også er valgår, hvilket betyder at vi som den paraply- og
interesseorganisation vi er, vil bruge alle kræfter på at præge politikerne til at tænke kultur- og fritid, når de
skal udstede løfter for de kommende fire år i Frederikssund.
På lidt længere sigt er vi i Kulturrådet blevet tilbudt at være værtsby for Kulturelle Samråd i Danmarks
landskonference i 2011. Det vil betyde, at mellem 100 og 150 mennnesker fra andre kulturråd,
kulturforvaltninger, byråd osv. kommer på besøg og ser vores kommune og dens kulturelle tilbud en hel
weekend i september. Vi arbejder p.t., i samarbejde med kommunen, på at gøre det muligt at sige ja til
tilbuddet.
Så vidt fremtiden. Men hvad er der egentlig sket i 2008, der bestemt heller ikke har været et stille år i
Kulturrådet.
Blandt de væsentligste ting vi har stået bag, eller deltaget i, kan nævnes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbejdet med den nye Kultur-, fritids- og idrætspolitik
Afholdelse af foreningskurser
Værtsskab for en mini-konference for kulturrådene i Nordsjælland
Udgivelse af Kulturkalenderen i Frederikssund Avis
Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer

1. Arbejdet med den nye Kultur-, fritids og idrætspolitik
Hele året har været præget af arbejdet med den nye politik.
Det startede med en konference i slutningen af april, som nogen af jer måske også deltog i fra jeres egne
foreninger. Det var en spændende konference, hvor mange nye ideer kom frem, og hvor gamle ideer fik nyt
liv igen.
Konferencen blev fulgt op af en første høringsrunde, hvor vi kunne kommentere det første materiale, og det
første spæde udkast til en samlet politik.
Efterfølgende kom det endelige udkast til en politik i høring. Fra Kulturrådets side afgav vi vedlagte høringssvar.
P.t. afventer vi som sagt så den endelige godkendelse af politikken. Det sker formodentlig i marts eller april
måned.
2. Afholdelse af foreningskurser
Som lovet på sidste års repræsentantskabsmøde, har vi i år afholdt to kurser for medlemsforeningerne. Kurserne var gratis for jer at deltage i, da de var finansieret af kulturministeriet.
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Temaerne for de to kurser var:
☺ Bestyrelsesarbejde
☺ Kommunikation
Kurserne blev afholdt hhv. den 23. september i Kulturhuset Elværket, og den 11. november i Kulturhuset
Rejsestalden. Begge kurser havde ca. 20 deltagere, hvilket vi fra bestyrelsens side synes er pænt.
Tilbagemeldingerne fra alle deltagere var overordentligt positive, så hvis muligheden skulle byde sig, vil vi
bestemt ikke afholde os fra at afholde kurser for medlemsforeningerne igen en anden gang.
I forbindelse med kurserne har vi fået et pænt oplag af Foreningshåndbogen. Vi har stadig en del eksemplarer, så hvis I er interesserede, så kontakt os endelig. I øvrigt kan den også hentes elektronisk på vores
hjemmeside under ”Om KUF” -> ”Medlemsinformationer”.
3. Værtsskab for en mini-konference for kulturrådene i Nordsjælland
I oktober måned var vi vært for en lille konference for de øvrige kulturråd i Nordsjælland, Vi er alle organiseret i foreningen FAKS (Foreningen af Kulturelle Samråd i Nordsjælland).
Formålet med konferencen, der går på tur mellem medlemskommunerne, var dels at høre om - og se - noget kultur i Frederikssund Kommune, men også at udveksle erfaringer mellem alle de nye sammenlagte
kommuners kulturråd.
Dagen viste os, at der er meget forskellige måder at organisere kulturen på i kommunerne omkring os, og et
meget forskelligt syn på, hvor meget fokus man vil give det politisk (og dermed økonomisk). Mødet viste
også, at vi er forholdsvis stærkt stillet på mange måder. Ikke mindst er vi en af de eneste kommuner med
en så stærk organisering, som vi har qua vores kulturråd, og den høringsret og det samarbejde vi har med
kommunen såvel af formel som uformel karakter.
Kulturrådet er i øvrigt repræsenteret i FAKS’ forretningsudvalg.
4. Udgivelse af Kulturkalenderen i Frederikssund Avis
Som vi efterhånden har gjort det i mange år, så udgav vi også i 2008 Kulturkalenderen i Frederikssund Avis i
alt 10 gange.
Kalenderen er baseret på, hvad I selv indtaster i den elektroniske kalender Kultunaut, der kan tilgås både fra
www.kuf.dk, www.kulturhus.com og selvfølgelig fra www.kultunaut.dk.
Det er vores indtryk, at den trykte kalender i avisen stadig bruges af mange, hvorfor vi bliver ved med at
udgive den. Kommunen har da også valgt at afsætte penge til vi kan gøre det igen i 2009.
I 2009 vil vi dog arbejde på at ændre den en smule - både hvad angår indhold og udseende. Men mere om
det senere i et af vores nyhedsbreve.
5. Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
Kulturrådet har 2 pladser (Per Gottlieb og Verner Larsen) i Folkeoplysningsudvalget.
Vi har deltaget i de 11 møder som udvalget har afholdt i 2008. Arbejdet har – foruden stillingtagen til konkrete ansøgninger – bl.a. bestået i udpegning af modtagere af leder-, fritids- og idrætspriserne samt anerkendelser, udarbejdelse af reviderede retningslinjer for tilskud til foreninger og udarbejdelse og udgivelse af
kataloget ”Aktiv fritid i Frederikssund kommune”, der blev husstandsomdelt.
Kulturrådet vil selvsagt arbejde på, at der efter kommunevalget i november 2009 på ny bliver nedsat et folkeoplysningsudvalg og på, at vi på ny får 2 pladser i udvalget.
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6. Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer
I marts måned deltog repræsentanter for Kulturrådet i Landsforeningens temadag i Askov, og i september
måned i Landskonferencen, som blev holdt på Samsø.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand
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