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Kære medlemmer,
Her hvor sommerferien forhåbentlig er vel overstået hos jer alle, og der er ved at være godt gang i
foreningsarbejdet igen, syntes vi også det er på sin plads at komme med lidt aktuelle informationer fra
Kulturrådet.
Selvom 2007 indtil videre har været et lidt mere stille år for os rent arbejdsmæssigt, så sker der nemlig
stadig en del.
Folkeoplysningsudvalg
Som bekendt har vi to medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, Per Gottlieb og Verner Larsen.
I Folkeoplysningsudvalget arbejdes der p.t. blandt andet med tanker om at indstifte en eller flere lederpriser
i den nye kommune. En tanke vi i Kulturrådet varmt støtter, da vi mener det vil være en god anledning til
både at sætte fokus på det frivillige foreningsarbejde, men også en anerkendelse af de ildsjæle, der gør en
særlig stor indsats.
Arbejdet er stadig kun på idéstadiet, men der tegner sig en bred opbakning i udvalget.
Et andet punkt udvalget p.t. beskæftiger sig med, er muligheden for i 2008 at udgive et foreningskatalog,
indeholdende alle kendte foreninger med kontaktoplysninger og informationer om deres aktiviteter. Tanken
er, at kataloget skal husstandsomdeles.
Endelig er der så småt taget initiativ til en revision af tilskudsreglerne, så der kan skabes en pulje af frie
midler til nye aktiviteter og initiativer i foreningerne.
Tilskudsmuligheder
Apropos tilskudsregler, så er der kort fortalt to steder I som forening kan søge tilskud i kommunen p.t.
1. Folkeoplysningsudvalget
2. Kultur- og fritidsudvalget
Ad 1.
I Folkeoplysningsudvalget kan der søges støtte, hvis jeres forening allerede er godkendt som støtteberettiget
forening. Er den ikke det, skal I søge om det, hvilket vi kun kan opfordre alle til at gøre.
Efter godkendelse kan der opnås såvel lokale- som aktivitets- og medlemstilskud. Dog p.t. kun til medlemmer under 25 år.
De nærmere regler for udbetaling af tilskud kan findes på www.kuf.dk under menupunktet ”Støttemuligheder”.
Ad 2.
Kultur- og fritidsudvalget kan yde tilskud til alle typer af kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter.
Der er ingen særlige krav til udformning af ansøgningen, men det er altid en god idé at vedlægge din forenings seneste regnskab, samt et budget for aktiviteten I søger tilskud til.
Der kan søges tilskud hele året, da udvalget holder møde hver måned undtagen i juli.
Også enkeltpersoner og institutioner kan søge tilskud fra udvalget.
I Kultur- og fritidsudvalget er det også muligt at søge underskudsgaranti i stedet for et egentlig tilskud. I så
fald kommer en eventuel bevilling kun til udbetaling, hvis et konkret arrangement ender med at give underskud.
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Hvis I vil vide mere om mulighederne for at søge tilskud, så skriv til undertegnede på keje@keje.dk.
I kan også læse mere på www.kuf.dk under ”Støttemuligheder”.
Venskabsbyer
Vores nye kommune har en lang række af venskabsbyer. Byer, som de gamle kommuner har haft samarbejder med om mange ting lige fra det rent administrative til udveksling af viden om undervisning, kultur og
meget andet.
I august måned besluttede Kultur- og fritidsudvalget at der skal ses på disse samarbejder og venskabsrelationer, for at finde ud af om kommunen også fremover skal have så mange venskabsbyer, og hvad vi kan
bruge dem til.
Dette arbejde er Kulturrådet blevet bedt om at deltage i, og det gør vi naturligvis.
Sundhedsdialogforum
Også på det sundhedspolitiske område har kommunen bedt kulturrådet om at træde til. Således har man
nedsat et dialogforum, der løbende skal drøfte sundhed og sundhedspolitik - herunder hvordan de frivillige
foreninger kan bidrage til folkesundheden.
Også dette arbejde deltager vi naturligvis i, og vil melde tilbage til jer medlemmer når der er nyt om det.
Synliggørelse af kulturen i 2007
Som det sidste i dette nyhedsbrev er stor og glædelig nyhed ☺
Kulturrådet har i 2007 fået bevilget kr. 20.000,- af Folkeoplysningsudvalget til at synliggøre arbejdet i de
alment kulturelle foreninger i den nye kommune.
Vi har fra rådets side overvejet flere muligheder. F.eks. helsides annoncer i Frederikssund Avis i forbindelse
med kulturkalenderen, hvor vi profilere området og dets foreninger.
Men der er helt sikkert også andre muligheder og idéer som vi ikke har tænkt på.
Derfor vil vi gerne høre jer ad, om I har gode idéer til, hvordan vi på en let forståelig og synlig måde markedsføre vores område?
Eneste krav er, at det er det kulturelle område som helhed der skal markedsføres. Pengene må altså ikke
bruges på at promovere én eller få enkeltforeninger. Men dermed ikke sagt, at vi ikke gerne må fremdrage
gode eksempler, eller sætte fokus på bestemte områder.
Så har I nogen gode idéer, så kontakt endelig vores sekretær, Verner Larsen på verner@kuf.dk.
Vi skal have jeres tilbagemelding senest den 20. september 2007.

De bedste hilsner

Kenneth Jensen
formand
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