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Kære medlemmer,
Året 2006 går så småt på hæld, så derfor syntes vi i Kulturrådet, at det er på sin plads at
gøre lidt status over det forgangne halve års aktiviteter i Kulturrådet.
Derfor dette lille nyhedsbrev. Vi håber du/I vil lade brevet cirkulere til alle medlemmer af
jeres bestyrelse.
Siden sidste nyhedsbrev
Siden vi sidst skrev til jer i august er der sket utroligt meget. Mange møder har været
afholdt, og der har været en tæt dialog med den nye kommune om en række ting. En
enkelt koncert er det også blevet til - og så har vi fået et logo.
Folkeoplysningsudvalg
Et af målene med stiftelsen af kulturrådet var jo at skabe sammenhold mellem de kulturelle foreninger og
grupper i den nye storkommune, for i første omgang at styrke den almene kultur i forhold til de politiske
beslutningstagere, og i forhold til arbejdet i det nye Folkeoplysningsudvalg. Vores første store arbejdsopgave
har derfor været dialog med kommunen om sammensætningen af et nyt Folkeoplysningsudvalg.
Vi har fra starten af plæderet for, at man skulle have en ligelig repræsentation mellem sport/idræt, almen
kultur og aftenskolerne i det nye Folkeoplysningsudvalg - og det lykkedes med Sammenlægningsudvalgets
beslutning den 30. november. Det er vi utroligt glade for, da det sikrer at ingen kan opnå flertal i det nye
udvalg uden at samarbejde bredt. Således får hvert af de tre områder nu 2 repræsentanter, mens spejderne
og handicaporganisationerne får hver et medlem, og byrådet får de tre sidste.
Valg til folkeoplysningsudvalget…
afholdes torsdag, den 11. januar 2007 kl. 19.00 i Multisalen på Åbjergskolen i Frederikssund. Her er det
utroligt vigtigt, at der møder en repræsentant fra alle de tilskudsberettigede foreninger op.
En forudsætning for at deltage i valget er, at man repræsenterer en forening, der i det seneste år op til datoen for valget til folkeoplysningsudvalget, har gennemført folkeoplysende virksomhed i en af de ”gamle”
kommuner. Den folkeoplysende virksomhed skal være gennemført med tilskud fra loven eller i lokaler m.v.
anvist i henhold til loven.
Kulturrådet agter at indstille to kandidater og fire suppleanter, som der skal vælges på vores område. Men
for vi kan gøre det, er det vigtigt, at I melder eventuelle kandidater tilbage til os. Vi vil nemlig gerne sikre en
bred repræsentation både fsv. angår foreningstype/interesse og geografisk i den nye kommune. Det håber
vi I vil hjælpe os med inden den 8. januar.
Tilbagemeldingen kan ske til vores sekretær, Verner Larsen, på verner@kuf.dk eller på tlf. 47 31 33 84.
Nye regelsæt fra kommunen
Men det hele skal ikke kun handle om folkeoplysningsudvalg. Kulturrådet har også arbejdet meget intenst
med nye tilskudsregler for foreningsområdet - et arbejder der fortsætter i det nye år, hvor både idræts- og
kulturrådet skal have drøftelser med kommunen om de endelige tilskudssatser m.m. Også regler for lokaleanvisning er der blevet drøftet, og vi har netop afsendt vores høringssvar.
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Eva Madsen kom forbi…
Ud over regler og udvalg har rådet også afholdt en stor offentlig og gratis - koncert i Kulturhuset Elværket i slutningen af oktober.
Her kom Eva Madsen forbi, og gav et brag af en koncert betalt af
kulturministeriet under overskriften ”Spil Danmark Sammen”.
Formålet var, her midt i de kommunale reformtider, også at huske
på kulturen og musiklivet ved at sætte fokus på det med en kendt
musiker som ambassadør. Og det lykkedes over al forventning.
Nyt logo
Efter flere forsøg lykkedes det her i november at få designet et logo til Kulturrådet. Det er Emma L. Nielsen fra Frederikssund, der har stået for designet, og om logoet siger hun: ”De fire kommuner som er sammensmeltet i

hjerteligt samarbejde for kulturen. Derfor den symbolske hjerteform i midten af logoet. Det er måske lidt svært aflæseligt for bogstaverne KUF, men
det er dynamisk og i glad bevægelse som kulturen skal være."
Medlemsstatus
Kulturrådet har p.t. 63 medlemmer, der har betalt kontingent - og vi ved flere er på vej. At det kan betale
sig at vi står sammen mener vi heller ikke, der er noget tvivl om. Resultaterne i forhold til Folkeoplysningsudvalget, tilskudsregler m.m. har vi kun opnået, fordi vi med så mange medlemmer i ryggen bliver opfattet
som en seriøs og repræsentativ dialog- og høringspartner af kommunen.
Så flere medlemmer er velkomne. Der er næsten 130 alment kulturelle foreninger og grupper i den nye
kommune.
Medlemsdata
I forbindelse med jeres indmeldelse i Kulturrådet har vi anvendt de data, de ”gamle” kommuner har kunnet
oplyse os ang. navn, adresse m.m. Desværre har de ikke været så gode til at registrere e-mail adresser.
Derfor vil vi gerne opfordre jer til at meddele os jeres e-mail adresse. Så vil vi fremover benytte den til at
udsende vores nyhedsbreve og andre aktuelle nyheder.
I kan sende dem til undertegnede på: keje@keje.dk.

Året det kommer
Alt i alt har det været et travlt år i kulturens tjeneste for alle rådets medlemmer - og 2007 bliver ikke mindre
hektisk. Her forestår opgaver som ny kultur- og fritidspolitik, tilskudsregler, sikring af midler til fortsat udgivelse af Kulturkalenderen, færdiggørelse af et samlet elektronisk foreningsregister på www.kuf.dk og meget
mere.
Allerede nu kan vi også melde datoen for vores 1. ordinære generalforsamling ud. Det bliver den 15. marts
2007 kl. 19.30 i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Med disse ord ønsket I alle en rigtig god jul, og et godt nyt foreningsår i 2007 ☺
De bedste hilsner

Kenneth Jensen
formand
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