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Bestyrelsens beretning for 2013
Rådets arbejde i 2013 kan kort opridses i følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg til Folkeoplysningsudvalget – og det løbende arbejde
Kulturkalenderen i Lokalavisen Frederikssund – og arbejdet med en ny elektronisk kalender
Budget 2014
Borgernes Hus og kommunalvalget
Uddelinger af Frederikssund Prisen

Det er dog ikke det eneste vi har beskæftiget os med i årets løb, men alene hovedpunkterne. Vi har holdt
otte bestyrelsesmøder.

1. Valg til Folkeoplysningsudvalget – og dets løbende arbejde

Udvalget afholdt syv møder i 2013. 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
• udgivelse af Fritidspas til alle 7.000 børn og unge i alderen fra 6 - 20 år i kommunen, med tilbud om
at prøve foreningerne gratis
• godkendelse af nye tilskudsberettigede foreninger.

I slutningen af året blev der afholdt valg til Folkeoplysningsudvalget. Som hidtil har vi én plads i udvalget,
hvor Verner Larsen blev genvalgt, med Erik Zangenberg fra Senior Rejser som førstesuppleant og Jan Sjøstrøm fra Græse/Sigerslevvester Fordragsforening som andensuppleant.
I øvrigt er Kulturrådets formand, Kenneth Jensen, blevet udpeget til formand for udvalget som led i byrådets
konstitueringsaftale.
Det nye udvalg tiltrådte som planlagt 1. januar 2014, og virker frem til 31. december 2017.

2. Udgivelse af KulturKalenderen i Lokalavisen Frederikssund

I 2013 har vi udgivet KulturKalenderen ni gange. Det vil sige alle årets måneder undtagen juni, juli og august. Det er en enkelt gang mindre end tidligere år. Og størrelsen på annoncen er blevet reduceret en smule
fra tidligere to helsider til nu 1 2/3 side.
Reduktionen i antallet af udgivelser og annoncernes størrelse skal findes i at Folketinget ved udgangen af
2012 vedtog 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 den ikke længere kunne støtte os med betaling af side to af KulturKalenderen. Økonomien omkring udgivelsen er derfor blevet noget mere stram.
Samtidig må vi se i øjnene, at vi ikke fremover kan vide os sikre på uændret kommunal støtte til udgivelsen,
som vi også nævnte i sidste års beretning.
Kultur- og eventguide på nettet
Derfor har vi i 2013 arbejdet på at finde billigere, fortrinsvis digitale, løsninger på løsning af opgaven. Vi
regner derfor med lige efter sommerferien at være klar med en ny kultur- og eventguide for Frederikssund
Kommune på Internettet. Guiden vil også indeholde en helt ny kunstportal med beskrivelse af offentlige
skulpturer i vores kommune, og en oversigt over andre kulturelle faciliteter.
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 bliver
den nye guide også.
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3. Budget 2014

Ligesom de tidligere år har vi været inddraget i arbejdet med kommunens budget som dialog- og høringspartner.
Opgaven var heller ikke så svær i år, da der heller ikke år var lagt op til nogen besparelser på vores område
overhovedet. Faktisk er det lykkedes at få udvidet kulturpuljen med kr. 200.000,- så der fremover er lidt
bedre muligheder for at opnå støtte til kulturelle begivenheder og initiativer.
Vi kæmpede også i år til det sidste for at få beløbet på 3,4 mio. kroner der var sat af til udvidelsen af Kulturhuset Elværket tilbage på budgettet. Det lykkedes desværre ikke, men projektet er dog nævnt i budgetaftalen, og skal afklares sammen med projektet for "Borgernes Hus".
Også i de kommende år vil vi have fokus på projektet, og forsøge at få afsat anlægsmidler på budgettet.

4. Borgernes Hus og kommunalvalget

Med budgetaftalen for 2013 besluttede byrådet at der i løbet af året skulle ske en afklaring og endelig stillingtagen til det nye hovedbibliotek og kulturhus i bymidten af Frederikssund.
På den baggrund blev der afholdt flere borgermøder med bl.a. Kulturrådet i 2013, og der blev også afholdt
borgermøder i såvel Skibby som Frederikssund, hvor vi fra rådets side bemandede en stand om de frivilliges
rolle og muligheder i sådan et nyt borgerhus.
Debatten var ophedet - dog mest om placeringen, snarere end om indholdet. Det betød at der kom flere og
flere divergerende solo-meldinger fra byrådets medlemmer.
Derfor valgte vi at forsøge at få de opstillede partier til at medvirke ved et debat-/vælgermøde om netop
kulturpolitikken og projektet for Borgernes Hus en uge før valget. Det var der imidlertid ikke udpræget lyst til
blandt partierne, så vi endte med at måtte aflyse mødet. Vi havde ellers set frem til at facilitere en debat om
netop dette emne, der optog så mange, lige før valget.

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.
I 2013 har det betydet, at vi har været med til at uddele prisen til:
- Kurt Mikkelsen, Fredagsklubben
- Anne Engesgaard, Slangerup Badmintonklub
- Maia Petterson, Kulhuse Kultur- og Medborgerhus
- Henrik Kyvsgaard, Skibby Badmintonklub.
Samarbejdet fortsætter uændret i 2014.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand
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