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Bestyrelsens beretning for 2010
Arbejdet i bestyrelsen har i 2010 været præget af forholdsvis få temaer – men dem der har været har vi til
gengæld brugt rigtig mange kræfter på.
Disse temaer kan opsummeres til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kulturkalenderen i Lokalavisen Frederikssund
Budget 2011 – og forsikringer i Langes Magasin
Folkeoplysningsudvalget
Værtskab for Kulturkonference 2012
Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer
Arbejdet i Foreningen Af Kulturelle Samråd i Nordsjælland (FAKS)

1. Udgivelse af KulturKalenderen i Lokalavisen Frederikssund
Også i 2010 har vi udgivet KulturKalenderen ti gange. Det vil sige alle året måneder undtagen juli og august.
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.
I 2010 lykkedes – det efter et par års arbejde på sagen – at få ændret ikke alene layoutet men også omfanget af annoncerne.
Som vi også omtalte i beretningen sidste par år, så lykkedes det i starten af 2010 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, som Anja Linde i Kulturhuset Rejsestalden suverænt udvælger blandt vores medlemmers arrangementer.
Vi har fået rigtig megen positiv respons på den nye kalender, hvor især den nye ekstra side med omtale af
de udvalgte arrangementer får megen ros.
Derimod er vi i bestyrelsen opmærksomme på, at vi fortsat skal arbejde med selve kalendersiden, da
mængden af arrangementer gør, at den i dag opsættes med så lille en skrifttype at den er svært læselig.
2. Budget 2011 – og forsikring af Langes Magasin
Ligesom de tidligere år har vi været inddraget i arbejdet med kommunens budget som dialog- og høringspartner.
I den forbindelse er det som et helt konkret fingeraftryk lykkedes at få forøget Slangerup Minibys tilskud til
deres husleje på Højagergaard, så kommunen nu dækker denne. Det var faktisk blevet lovet minibyen i forbindelse med de blev flyttet til Højagergaard, men det går ikke altid som lovet i første omgang.
Vi har også gennem hele sidste år haft dialog med Kultur- og fritidssekretariatet om forsikringsforholdene i
forbindelse med de skiftende udstillinger i Langes Magasin.
Hidtil har kommunen haft en forsikring der dækkede de udstillede genstande, på samme vis som det var
gældende i alle andre kulturhuse. Denne forsikring opsagde kommunen imidlertid med udgangen af 2009,
uden at informere nogen om det. Ved et tilfælde fandt Kunstforeningen imidlertid ud af det, og kontaktede
os.
Det viste sig at være en tung sag at komme igennem med, men efter sagen til sidste kom til politisk behandling i Kultur-, fritids- og idrætsudvalget i februar, besluttede en enigt udvalg imod forvaltningens indstilling, at der selvfølgelig skulle tegnes en sådan forsikring igen.
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3. Folkeoplysningsudvalget
Kulturrådet har to pladser (Verner Larsen og Emma Nielsen) i Folkeoplysningsudvalget. Hertil sidder formanden i udvalget, udpeget af Byrådet.
Vi har deltaget i de otte møder som udvalget har afholdt i 2010. Arbejdet har – foruden stillingtagen til konkrete ansøgninger – bl.a. bestået i:
 udpegning af modtagere af leder-, fritids- og idrætspriserne samt anerkendelser
 udgivelse af kataloget ”Aktiv fritid i Frederikssund Kommune”, der blev husstandsomdelt




Deltagelse i arrangementet ”Unge i Fokus” på Åbjergskolen den 26. januar 2010 og
Deltagelse i arbejdet med at opstille en elektronisk lokaleoversigt.

4. Værtsskab for Kulturkonferencen i 2012
Som bekendt skal vi i september 2012 være værter for den årlige landskulturkonference, der arrangeres af
Kulturelle Samråd i Danmark (KSD).
Vi har brugt en hel del kræfter på dette allerede i 2010, og kommer til at bruge endnu flere på det i de
kommende to år.
På grund af vores værtsskab blev Verner Larsen ved konferencen i år valgt ind i landsbestyrelsen om
suppleant. Han er dermed blevet vores bindeled til KSD i det løbende arbejde med planlægningen.
Konferencestedet er også besluttet. Det bliver Bautahøj Kursus- og konferencecenter i Kulhuse
For vores del foregår planlægningsarbejdet i samarbejde med kommunens Kultur- og fritidssekretariat,
således at vi fællesskab kan få skabt rammerne om en god konference, hvor 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.
5. Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer
I år deltog vi ikke i temamødet på Askov højskole som vi ellers plejer at sende en repræsentant til. Vi valgte
deltagelsen fra i år for at spare på foreningens midler.
I september måned deltog vi i den årlige landskonference, som i år blev holdt i Ikast-Brande. Vi deltog i år
kun med en repræsentant betalt af Kulturrådet. Dertil fik to af bestyrelsens medlemmer deres deltagelse
betalt af kommunen.
6. Arbejdet i Foreningen Af Kulturelle Samråd i Nordsjælland (FAKS)
Vi har med Verner Larsen som medlem af FAKS’ forretningsudvalg deltaget i samarbejdet mellem de kulturelle samråd i Nordsjælland.
I oktober måned blev det imidlertid besluttet at nedlægge foreningen, og fordele dens forholdsvis beskedne
formue mellem de fire kulturråd der endnu var medlemmer.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand
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