Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk
Frederikssund, den 31. august 2006

Kære forening,
Kulturrådet, som I selv var med til at stifte den 23. maj i Rejsestalden er kommet rigtig godt fra start, og er
nu for alvor trukket i arbejdstøjet.
Derfor sender vi dette lille nyhedsbrev til jer - sammen med opkrævningen på det første kontingent samt
vedtægter og referat af det stiftende møde.
Kontingent 2006
Kontingentet er som bekendt på kr. 200,-. Kontingentet for 2006 bedes indbetalt på vedlagte
indbetalingskort senest den 15. september 2006. Husk venligst før indbetaling at påføre jeres forenings navn
og adresse, så vi kan se hvem indbetalingen kommer fra.
Hvad laver vi?
Grunden til det har taget lidt tid at få sendt det første nyhedsbrev skyldes flere ting. Den primære årsag er,
at vi har haft rigtig travlt. Således har vi siden det stiftende møde arbejdet med bl.a. flg.:
•
•
•
•
•
•
•

De formelle rammer, såsom bankkonto, indbetalingsaftale etc.
Ansøgning til de fire gamle kommuner om tilskud til opstart
At få vores nye hjemmeside klar (den kan ses på www.kuf.dk)
Etablering af nyt fælles foreningsregister for Ny Frederikssund (kan på sigt ses på www.kuf.dk)
Udarbejdelse af forslag til nye tilskudsregler for det folkeoplysende område
Skabe kontakt til kommunen, og få et samarbejde i stand
Og meget mere…

Kommunen
I forhold til samarbejdet med kommunen er vi kommet rigtig godt fra start. Således arbejder vi p.t. med det
høringssvar vi er blevet bedt om at komme med til den nye børn- og ungepolitik for Ny Frederikssund,
således at vi forhåbentlig kan medvirke til at sikre, at også den almene kultur bliver tænkt ind i en sådan
politik.
Ligeledes vil vi inden længe skulle tage stilling til sammensætning af Folkeoplysningsudvalg og
tilskudsregler, som også kommer i høring i Kulturrådet. I forhold til netop valget til Folkeoplysningsudvalget
vil I alle høre nærmere, når vi nærmer os tiden, hvor det skal finde sted. Det er nemlig vigtigt, at I møder
op, og er med til at sikre, at Kulturrådets repræsentanter bliver valgt.
Fremtidige opgaver
Nogle af de opgaver, der venter ude i fremtiden er arbejdet med en ny kultur- og fritidspolitik, og en fortsat
dialog med kommunen om tilskudsmuligheder og kulturelle faciliteter. Ligeledes forestår en dialog om
foreningsregister samt muligheden for en fælles kulturkalender, der ud over at være elektronisk via
KultuNaut også f.eks. kunne udgives i avisen.
Vi håber at I fortsat vil være med til at støtte op om dette arbejde ved at indbetale jeres kontingent.
Skulle I have spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen (oversigten
over medlemmer findes på vores hjemmeside), eller undertegnede på keje@keje.dk.
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