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Bestyrelsens beretning for 2009
Bestyrelsens beretning er som regel altid anledning til, at vi i bestyrelserne rundt omkring i vores respektive
foreninger ser tilbage på det forgangne år, for at gøre status over hvad som er sket, og måske også hvad vi
ikke nåede.
Men hvorfor egentlig kun gøre status for et enkelt år? Mange projekter, og meget arbejde i bestyrelserne –
ikke mindst i en paraplyorganisation som Kulturrådet – strækker sig jo over flere år, og mange aktiviteter
slutter aldrig rigtig.
Derfor vil vi i år dels anlægge det korte perspektiv i forhold til året der gik, dels se lidt længere tilbage, og
gøre status over de første fire år i Kulturrådet. Den 23. maj er det nemlig fire år siden det nye kulturråd, der
dækker hele den nye kommune, blev stiftet.
De første fire år
Det nye Kulturråd udspringer af den gamle Kulturel Fællesforening i Frederikssund. Bestyrelsen herfra mente
at vi som naturlig konsekevns af kommunalreformen, burde danne en ny paraply for hele vores nye, fælles
kommune. I indkaldelsen til det stiftende møde, der blev afholdt i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris,
stod der derfor:

”Både idrætten, spejderne, aftenskolerne, ældreorganisationerne og landsbyerne har gjort det - organiseret
sig i et fælles råd. Vi mener også det er vigtigt, at den almene kultur organiserer sig i et fælles råd.
Hvorfor et kulturråd?
For at styrke den almene kultur i forhold til de politiske beslutningstagere, og i forhold til arbejdet i det nye
Folkeoplysningsudvalg.
Hvis vi står sammen i et fælles råd, der kan virke som et stærkt talerør, står vi væsentligt stærkere som
fælles hørings- og samarbejdspartner i den nye kommune. Og det er ikke småting der er at få indflydelse
på.
I løbet af indeværende år skal hele den nye kommune på plads. Herunder skal der også fastlægges nye
regler for tilskud til lokaler, aktiviteter og medlemmer, ligesom der skal udarbejdes nye regler for lokalefordeling og sammensætningen af et nyt Folkeoplysningsudvalg - og dets virke.
På sigt skal der også udarbejdes en helt ny kultur- og fritidspolitik i den nye Frederikssund Kommune.
Alt sammen er det beslutninger, der kan få store konsekvenser for vores foreningers virke.
Af denne grund er vi en gruppe ”kulturmennesker” fra Frederikssund, Jægerspris og Skibby, der mener vi
skal stå sammen i et fælles kulturråd.”
Allerede fra rådets første bestyrelsesmøde, som vi afholdt i Jægerspris Amatør Scenes lokaler den 8. juni
2006, blev der sat fokus på at opnå politisk indflydelse. I første omgang drejede det sig om de truende
besparelser på kulturområdet, de nye tilskudsregler, og sammensætningen af et nyt Folkeoplysningsudvalg;
med andre ord tre af de absolutte hovedformål med rådet i startfasen. Man kan godt sige at bestyrelsen fik
lidt af en ilddåb.
Det meste lykkedes dog. Vi fik den ønskede indflydelse på tilskudsreglerne, der langt hen ad vejen blev som
vi havde foreslået dem. Også sammensætningen af det første Folkeoplysningsudvalg blev som vi drømte
om.
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Det betød, at vi i 2007 fik valgt vores to gode kandidater til Folkeoplysningsudvalget, Verner Larsen og Per
Gottlieb.
Siden da har rådets arbejde i høj grad været at agere høringspart for Kultur- og fritidsudvalget og Byrådet. I
den egenskab har vi blandt andet medvirket ved:
• Udarbejdelse af den nye Kultur-, fritids- og idrætspolitik
• Stillingtagen til fremtidigt venskabsbysamarbejde
• Medlemskab af følgegruppen for Ny By ved St. Rørbæk
• Medlemskab af Sundhedsdialogforum
• Medlemskab af Grønt Forum
• Dialogmøder om kommunens budgetter
• Samarbejde om udgivelse af ”Aktiv Fritid”
• Udarbejdelse af kommuneplan 2009 - 2021
I forhold til at servicere vores medlemmer direkte, har vi – ud over at have udsendt 11 nyhedsbreve – også:
• Afholdt to foreningskurser – et i Kommunikation og et i Bestyrelsens arbejde.
• Sikret en fortsat udgivelse af Frederikssund KulturKalender i Lokalavisen
• Udgivet KulturAvisen i november 2007
• Sikret en velfungerende og opdateret hjemmeside, hvor relevant information om lokale
tilskudsmuligheder er tilgængelig.
Det forgangne år
Med dette lille tilbageblik er vi fremme ved det forgangne år. Et år der til forskel fra de første tre har været
lidt mere stille. Det kan skyldes det har været valgår, hvor der ikke har været nye store politiske tiltag, og
heller ikke truende besparelser vi skulle agere i forhold til.
Men lige så væsentligt skyldes det, at vi har brugt mange kræfter på noget lidt mindre synligt; nemlig dels
at sikre værtsskabet for Landskulturkonferencen 2012, dels at få en ny aftale på plads med Lokalavisen, der
sikrer en udvidet og endnu bedre kulturkalender fremadrettet.
Endelig har vi forsøgt at sikre en uændret sammensætning af Folkeoplysningsudvalget i de kommende fire
år.
Så kort fortalt, kan årets arbejde i hovedtræk opsummeres til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Værtskab for Kulturkonference 2012
Kulturkalenderen i Lokalavisen Frederikssund
Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
Valg til det nye Folkeoplysningsudvalg
Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer
Arbejdet i Foreningen Af Kulturelle Samråd i Nordsjælland (FAKS)

1. Værtsskab for Kulturkonferencen i 2012
Allerede i den mundtlige del af beretningen sidste år blev det nævnt at vi arbejdede på at få gjort
Frederikssund til værstby for den årlige kulturkonference, der hvert år arrangeres midt i september måned
af Kulturelle Samråd i Danmark.
Vores oprindelige mål var 2011, men resultatet blev at vi har fået værtsskabet i 2012.
Det betyder at vi, i samarbejde med kommunens Kultur- og fritidssekretariat, i de kommende to år kommer
til at bruge rigtig mange kræfter på at arrangere denne konference. Vi regner med at omkring 100
mennesker fra kulturråd, forvaltninger og politiske udvalg fra hele landet vil komme til Frederikssund den
21.- 23. september 2012 for at se vores kommune, og høre om hvordan vi organiserer vores kulturelle
arbejde.
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Det glæder vi os meget til, og ser det som en enestående mulighed for at synliggøre såvel vores medlemmer
som kommunen som helhed.
Især på grund af det sidste aspekt har kommunen da også valgt at bakke helhjertet op, og har sat både
penge og mandskab af til at sikre, at vi kan lave et rigtig godt arrangement i de tre dage det varer.
2. Udgivelse af KulturKalenderen i Lokalavisen Frederikssund
Som vi efterhånden har gjort det i mange år, så udgav vi også i 2009 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, www.frederikssund.dk 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 2010.
Som lovet i beretningen for 2008, så har vi i 2009 arbejdet på at ændre den en smule - både hvad angår
indhold og udseende. Det har været en lang proces, men det er nu lykkedes os at få Lokalavisen med på en
model, hvor de for hver helside vi køber, stiller en ekstra side gratis til rådighed for os. Denne ekstra side vil
blive brugt til uddybende omtale af udvalgte arrangementer.
Det er Eskild i Kulturhuset Elværket, der fortsat tager sig af at redigere selve kalenderdelen, der vil få et nyt
layout. Den nye ekstra side vil det være Anja i Kulturhuset Rejsestalden, der sørger for at indsamle materiale
til, hvorefter vi fra bestyrelsens side vil sørge for at redigere teksten, så det får et ensartet udtryk.
Vi regner med at være klar med den nye, udvidede, kalender i løbet af foråret eller sommeren i år.
3. Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
Kulturrådet har to pladser (Per Gottlieb og Verner Larsen) i Folkeoplysningsudvalget.
Vi har deltaget i de otte møder som udvalget har afholdt i 2009. 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.
4. Valg til det nye Folkeoplysningsudvalg
Som omtalt i flere af vores nyhedsbreve, så har vi i Kulturrådet arbejdet på, at der efter kommunevalget i
november 2009 på ny blev nedsat et folkeoplysningsudvalg og på, at de tre store områder blev tilgodeset
med lige mange pladser i udvalget.
Den første del af målsætningen lykkedes, men den anden del gik det som bekendt lidt ringere med, idet
idrætten fremover har tre pladser mod de hidtidige to.
Det er vi naturligvis ærgerlige over, og kunne konstatere ved valget til Folkeoplysningsudvalget, der fandt
sted den 25. februar i år, at der var udtalt utilfredshed med dette blandt alle andre områder end idrætten
selv.
Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til at få det ændret ved næste valg om fire år.
I øvrigt gik valget som vi håbede, og det betyder, at vi fra Kulturrådet fik indvalgt følgende medlemmer af
det nye Folkeoplysningsudvalg:
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Verner Larsen, Frederikssund Historiske forening
Verner er desuden sekretær i Kulturrådet.
Emma Nielsen, kunstnergruppen Sten & Papir i Frederikssund
Emma er desuden næstformand for Kulturhuset Elværket.
Som suppleanter for Verner Larsen valgtes (prioriteret):
Knud Andersen, Lokalhistorisk forening for Slangerupegnen
Knud er desuden medlem af bestyrelsen i Kulturrådet.
Ulla Madsen, Frederikssund Festival
Ulla er desuden medlem af bestyrelsen i Kulturrådet.
Som suppleanter for Emma Nielsen valgtes (prioriteret):
Per Gottlieb, Jægerspris Amatør Scene (JAS)
Per er desuden medlem af bestyrelsen i Kulturrådet.
Bjarne Larsen, Frederikssund Kunstforening
5. Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer
I marts måned deltog vi i et temamøde på Askov højskole, hvor emnet var Politisk Indflydelse, Kommunikation og Budskab.
I september måned deltog vi i den årlige landskonference, som i år blev holdt i Køge. Vi deltog som altid
med to repræsentanter, men til forskel fra tidligere år fik vi ikke deltagelsen betalt af Frederikssund Kommune, da der er kommet nye tilskudsregler, der ikke gav mulighed for dette.
Det har naturligvis belastet året regnskab noget ekstra, men er omvendt en af de aktiviteter, vi i bestyrelsen
mener det er vigtigt at prioritere. I 2010 overvejer vi dog kun at sende en repræsentant af sted, såfremt vi
fra rådets side selv skal afholde udgiften.
6. Arbejdet i Foreningen Af Kulturelle Samråd i Nordsjælland (FAKS)
Vi har med Verner Larsen som medlem af FAKS’ forretningsudvalg deltaget i arbejdet med at fastholde og
udvikle samarbejdet mellem de kulturelle samråd i Nordsjælland.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand
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