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Bestyrelsens beretning for 2011
Rådets arbejde i 2011 har båret præg af værtskabet for kulturkonferencen for alle landets samråd i
september 2012. Men også andre både større og mindre sager har præget arbejdet i bestyrelsen.
De væsentligste er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ny Folkeoplysningspolitik og valg til Folkeoplysningsudvalget
Ny samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune
Kulturkalenderen i Lokalavisen Frederikssund
Budget 2012
Uddelinger af Frederikssund Prisen
Foreningskurser og debataften
Det løbende arbejde i Folkeoplysningsudvalget
Værtskab for Kulturkonference 2012
Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer

1. Ny Folkeoplysningspolitik og valg til Folkeoplysningsudvalget

I foråret vedtog Folketinget en ny Folkeoplysningslov der har betydet en lang række større og mindre ændringer på hele måden det folkeoplysende foreningsarbejde i kommunerne bliver reguleret på.
En af de væsentligste ændringer med den nye lov var, at alle landets kommuner fremover skal have en
egentlig Folkeoplysningspolitik. Det har ingen kommuner haft før, og i Frederikssund har området da også
hidtil været omfattet af vores Kultur-, fritids- og idrætspolitik.
Med den nye lov er det imidlertid også blevet muligt at tillægge Folkeoplysningsudvalget flere kompetencer
end hidtil, og det er blevet muligt at lave en noget anden sammensætning af udvalget, da blandt andet de
såkaldt ”uorganiserede frivillige” også er berettiget til repræsentation.
Dem havde vi nu lidt svært ved at identificere i det gamle udvalg, for hvis de skal sidde i udvalget med fast
sæde, er de så stadig selvorganiserede…?
Fra Kulturrådet side benyttede vi den nye lov til at markere at vi mente fordelingen af medlemmer i udvalget
skulle ændres. Nogen vil helt sikkert erindre, at vi langt fra var tilfredse med ændringerne ved sidste valg,
hvor der blev vedtaget en ulige fordeling af pladserne.
Derfor foreslog vi, at hvert af de fem områder (idrætten, aftenskolerne, spejderne, handicap og kulturen)
skulle have en plads hver, og Byrådet to pladser. Byrådets medlemmer må så repræsentere de selvorganiserede.
Det blev et større slag, da både aftenskolerne og idrættens strittede kraftigt imod, men enden blev at vores
ønske kom igennem, først i det gamle Folkeoplysningsudvalg, og siden i både Kultur-, fritids- og idrætsudvalget og Byrådet.
Nyt er det også, at det er Kulturrådet som udpeger kulturens medlem af udvalget, efter at have gennemført
en demokratisk proces blandt alle kulturelle foreninger i kommunen. Det gjorde vi i januar i år, og her blev
Verner Larsen genvalgt med Per Gottlieb og Ulla Madsen som stedfortrædere.
Det nye udvalg tiltræder pr. 1. april 2012.

2. Ny samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune

Først på året besluttede Kultur-, fritids- og idrætsudvalget at der skulle udarbejdes nye samarbejdsaftaler
med samrådene. Hidtil har kun idrætten haft en formel aftale, hvorimod vi andre har klaret os med i praksis
bare at samarbejde.
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På den anden side kan vi i bestyrelsen sagtens se fordelen i at have en formel aftale, som samtidig sikrer os
nogle rettigheder, og retten til at blive hørt i en række tilfælde.
Derfor
•
•
•
•
•
•
•
•

indgik vi sidst på året en aftale med kommunen der sikrer at vi altid bliver hørt på følgende områder:
Visioner, politikker, strategier og handleplaner – såvel eksisterende som kommende
Budget
Regelsæt for tilskud, lokalefordeling og hæderspriser
Anlægsprojekter på kulturområdet
Ansøgninger til Kulturpuljen over kr. 50.000,Udarbejdelse af lokalplaner der vedrører kulturområdet
Byplanlægning
Restriktioner som følge af miljøregler eller andet, som har indflydelse på kulturområdets benyttelse
af naturen.

I øvrigt skal aftalen også sikre dialog om lokalefordeling. Aftalen genforhandles et år efter kommunalvalget.

3. Udgivelse af KulturKalenderen i Lokalavisen Frederikssund

Også i 2011 har vi udgivet KulturKalenderen ti gange. Det vil sige alle årets 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.
Kalenderen har i hele 2011 været udgivet i den nye og større udgave på to sider. På side et, der indeholder
hele den kommende måned har vi løbede arbejdet på at få gjort den mere overskuelig og læsevenlig blandt
andet ved at give mindre plads til uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.
For så vidt er pladsproblemerne et positivt problem, da det er udtryk for at flere og flere bruger kalenderen,
og at der sker en masse i vores kommune hver måned. Men da vi ikke får mere plads til at trykke kalenderen på, så er vi nødt til at skabe pladsen inden for rammerne på den ene side.
På side to har vi indtil videre fastholdt kun at omtale udvalgte arrangementer i den kommende måned. Vi
barslede sidste år med planer om også at lave foreningsportrætter, men foreløbig har vi skrinlagt planen.
Ikke på grund af manglende vilje, men fordi tiden og ressourcerne ikke rigtig har været der til det i bestyrelsen.
Men planerne er ikke fuldstændig opgivet.

4. Budget 2012

Ligesom de tidligere år har vi været inddraget i arbejdet med kommunens budget som dialog- og høringspartner.
Opgaven var ikke så svær i år, da der ikke var lagt op til større besparelser på kulturområdet. Faktisk arbejdes der p.t. med en række nye tiltag og udvidelser – ikke mindst et nyt hovedbibliotek og en udbygning af
Kulturhuset Elværket.
Biblioteket er man ved at undersøge muligheder og priser på. Det arbejde er der afsat kr. 500.000,- til i
2012. Kulturhuset Elværket er der foreløbig afsat kr. 3,4 mio. til udbygning af i 2013.
Fra bestyrelsens side følger vi arbejdet med begge dele nøje.

Kulturrådet i Frederikssund  c/o Kenneth Jensen  Fyrrehaven 18  3630 Jægerspris

Kulturrådet i Frederikssund - KUF

www.kuf.dk

5. Uddelinger af Frederikssund Prisen

I slutningen af 2010 indgik vi i Kulturrådet et samarbejde med Arbejdernes Landsbank i Frederikssund - et
samarbejde der første omgang handlede om uddeling af deres nye Frederikssund Pris fire gange årligt.
Indtid videre er prisen fire gange givet til en kulturperson eller -gruppe. Det drejer sig om:
- Fjordkoret og Bo Davidsen
- Gruppen bag Frederikssund Koncerter og Chopin festivalen sidste efterår.
- Jens Søbæk fra Ungdomsskolens musical og Ungdomsrådet
- Lotte Hansen fra Frederikssund Vikingespil.
Samarbjedet fortsætter uændret i 2012, hvor der dog nok vil være lidt færre priser som kommer til at gå til
kulturen, og lidt flere til det sociale område og idrætten, da vi er lidt foran på uddelinger til vores område.

6. Foreningskurser og debataften

I løbet af 2011 udbød vi samarbejde med Arbejdernes Landsbank to foreningskurser: et i foreningsregnskab
og et i bestyrelsens ansvar. De blev gennemført hhv. i foråret og i efteråret.
Tirsdag den 27. september kl. 19.30 slog vi os igen sammen med Arbejdernes Landsbank, og denne gang
også Idrætsrådet, om at inviterer de to foredragsholdere og debattører Trine Gregorius og Søren Østergaard
til Frederikssund.
Anledningen var, at 2011 var ”Det Europæiske Frivillighedsår”, og det ønskede vi også at markere i Frederikssund Kommune.
Tanken med aftenen var at tilbyde en spændende aften fuld af ny inspiration og debat for de mange hundrede frivillige foreningsfolk i Frederikssund Kommune.
Det blev en stor succes med fulde huse i salen i Kulturhuset Elværket, så vi håber det vil være muligt at lave
noget lignende igen en anden gang.

7. Folkeoplysningsudvalget

Kulturrådet har indtil 1. april to pladser (Verner Larsen og Emma Nielsen) i Folkeoplysningsudvalget. Hertil
sidder formanden også i udvalget, udpeget af Byrådet.

Vi har deltaget i de otte møder som udvalget har afholdt i 2011. 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 arbejdet omkring ny Folkeoplysningspolitik og
• Deltagelse i arbejdet med at opstille en elektronisk lokaleoversigt.

8. 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 i 2011 er arbejdet blevet intensiveret yderligere.
På grund af vores værtsskab blev Verner Larsen ved konferencen i 2010 valgt ind i landsbestyrelsen som
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. Det er dog
ikke meget konferencedeltagerne kommer til at opholde sig her, da vi skal rundt og se rigtig meget af
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kommunen, og da debatterne der er strøet ud over hele weekenden er henlagt til vores lokale kultursteder –
herunder blandt andet:
• Jægerpris Amatør Scene (JAS)
• Skibby Kino
• Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK)
• Kulturhuset Elværket
• Valhal og vikingebopladsen
• J. F. Willumsens Museum
Temaet for konferencen er blevet ”Bottom-up kultur”. Med det ønsker vi at sætte spot på, at vi i
Frederikssund Kommune har tradition for at det kulturelle arbejde – og vores kultursteder – typisk
udspringer af græsrøddernes frivillige arbejde, og at kommunen som regel først kommer ind i billedet med
støtte når en aktivitet har bevist sin eksistensberettigelse gennem den frivillige indsats. Det er både JAS,
Skibby Kino og Kulturhuset Elværket gode eksempler på.
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.

9. Deltagelse i Kulturelle Samråd i Danmarks arrangementer

I marts måned deltog vi med fem deltagere i temamødet ”Kulturens frivillige” på Musisk Center i Askov. De
to deltagere fik deres deltagelse betalt af kommunen.
I september måned deltog vi i den årlige landskonference, som i år blev holdt i Slagelse. Vi havde otte deltagere af sted – heraf fire politikere og en embedsmand fra kommunen. Alle deltagere fik konferencegebyret
betalt af kommunen på grund af vores værtsskab for konferencen i 2012.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand
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