Kulturrådet i Frederikssund - KUF

www.kuf.dk

Bestyrelsens beretning for 2012
Rådets arbejde har ligesom i 2011 båret præg af værtskabet for kulturkonferencen for alle landets samråd i
september måned på Bautahøj.
Det er dog ikke det eneste vi har beskæftiget os med i årets løb. Kort kan årets begivenheder opridses
således:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg til Folkeoplysningsudvalget, og dets løbende arbejde
Kulturkalenderen i Lokalavisen Frederikssund
Budget 2013
Uddelinger af Frederikssund Prisen
Værtskab for Kulturkonference 2012

1. Valg til Folkeoplysningsudvalget – og dets løbende arbejde

I sidste års beretning beskrev vi processen omkring tilblivelsen af en ny Folkeoplysningspolitik i Frederikssund Kommune. Denne har bl.a. medført, at det er Kulturrådet som udpeger kulturens medlem af udvalget,
efter at have gennemført en demokratisk proces blandt alle kulturelle foreninger i kommunen.
Den proces var vi igennem første gang i januar sidste år, og her blev Verner Larsen genvalgt med Per Gottlieb og Ulla Madsen som stedfortrædere.
Det nye udvalg tiltrådte som planlagt 1. april 2012.
Siden da har udvalget afholdt syv møder. 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, og
• deltagelse i arbejdet med at opstille en elektronisk lokaleoversigt.

2. Udgivelse af KulturKalenderen i Lokalavisen Frederikssund

Også i 2012 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 2012 været udgivet i en to-siders version alle gange.
Ved udgangen af 2012 vedtog folketinget en ny lovgivning om mediestøtte, der blandt andet betyder at
lokalaviser skal have minimum 25 pct. redaktionelt stof for ikke at miste støtte, og i stedet blive opfattet som
en reklametryksag.
Det betød at avisen varslede at de ikke længere kunne støtte os med betaling af side to af KulturKalenderen.
Derfor udkom den kun i et én-sides udgave i januar i år. Vi har dog nu fundet en løsning så vi, ved selv at
spæde en smule af rådets penge til hvert år, kan få finansieret en udgivelse af nu kalendere på 1 2/3 side.
Da vi heller ikke fremover kan vide os sikre på uændret kommunal støtte til udgivelsen, så vil vi bruge 2013
på et forsøge at finde nye veje til at formidle hvad som sker i vores kommune end de store avisannoncer.
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3. Budget 2013

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 heller ikke år var lagt op til mange besparelser på vores område. Faktisk er det til gengæld besluttet at afsætte godt 106 mio. kroner til ”Borgernes hus” med bl.a. bibliotek, kultursal, musikskole m.m. på Bløden i Frederikssund. Et initiativ vi hilser meget velkomment, og hvor vi ser
frem til at blive inddraget i det videre arbejde.
Mere beklageligt er det, at Byrådet i 11. time valgte at fjerne de 3,4 mio. kroner der var sat af til udvidelsen
af Kulturhuset Elværket. Det er vi helt uforstående over for, og vil fortsat lægge pres på Byrådet for at få
denne udvidelse med på budgettet igen.

4. 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.
I 2012 har det betydet, at vi har været med til at uddelel prisen til:
- Kent Ustrup, Dalby IF
- Ove Kloe Nielsen, Slangerup bbb.
- Elin Bjerre, Frederikssund Teater
- Lene Jenen, Kreds 57 Ferslev.
Samarbjedet fortsætter uændret i 2013.

5. Værtsskab for Kulturkonferencen i 2012

I september måned oprandt endelig weekenden, hvor vi efter års planlægning skulle være værter for den
årlige landskulturkonference, der arrangeres af Kulturelle Samråd i Danmark (KSD).
Vi brugte en hel del kræfter på dette allerede i 2010 og 2011, og i 2012 er rigtig megen af vores tid gået
med netop denne opgave. Ikke mindst vores sekretær, Verner Larsen, der også er suppleant i
landsbestyrelsen har brugt megen tid og mange kræfter på opgaven.
Temaet for konferencen var ”Bottom-uip” kultur, og på de to døgn konference varede, formåede vi at vise et
bredt udsnit af vores kommunes kulturtilbud og –institutioner, krydret med debatter og underholdning.
Vi besøgte således:
• Jægerpris Amatør Scene (JAS)
• Skibby Kino
• Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK)
• Kulturhuset Elværket
• Vikingebopladsen og langhuset
• J. F. Willumsens Museum
Formålet med konferencen var 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.
Vi mener selv vi lykkedes fint med dette, og vi har da også høstet mange roser for konferencen fra alle
deltagere.
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Økonomien i konferencen blev, at vi fra rådets side har brugt små kr. 20.000,- mens vi har fået dækket de
øvrige omkostninger forbundet med konferencen af Frederikssund Kommune. Kommunen har også ydet os
sekretariatsbistand under hele planlægningen og gennemførelsen af konferencen.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand

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

