Kenneth Jensen

Postboks 149 • 3600 Frederikssund • Telefon 47 38 89 99 • www.keje.dk • keje@keje.dk
FREDERIKSSUND, DEN 20. april 2006

Frederikssund Kulturråd
- Hvis I vil have indflydelse i den nye kommune.

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.
Stiftende generalforsamling
Derfor indkaldes I hermed til stiftende generalforsamling for Frederikssund Kulturråd

Tirsdag, den 23. maj 2006 kl. 19.30
i Rejsestalden i Jægerspris
Forud for generalforsamlingen er der udarbejdet vedlagte udkast til dagsorden og vedtægter.
Kulturel Fællesforening Frederikssund byder på øl, vand, og kaffe/the under generalforsamlingen.
Vi håber mange møder op den 23. maj for at få indflydelse.
Vi glæder os til at se jer ☺
De bedste hilsner
på initiativtagernes vegne
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