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Kære medlemmer,
Julen og nytåret er vel overstået, og i Kulturrådet gør vi os så småt klar til at tage hul på vores tredje år.
Vedlagt finder I derfor dagsorden for den 2. ordinære generalforsamling i foreningen. Sammen med
dagsordenen finder I i år også et forslag til vedtægtsændringer.
Fra bestyrelsens side ønsker vi nemlig at nedbringe antallet af medlemmer i bestyrelsen en smule, da det
har vist sig til tider at svære svært at samle så stor en bestyrelse, som vi har p.t. Samtidig ønsker vi at sløjfe
reglen om, at hver af de fire gamle kommuner skal været sikret et vist antal pladser. Det syntes vi ligesom
tiden er løbet fra, nu hvor vi er én kommune.
Fritidspris
Gennem Folkeoplysningsudvalget har vi i Kulturrådet været med til at udforme en ny fritidspris for Frederikssund kommune. Netop nu indkalder udvalget forslag til kandidater til prisen.
Modtagere kan være: En person, et hold, en gruppe eller en forening som i årets løb har iværksat et bemærkelsesværdigt initiativ inden for det folkeoplysende foreningsområde.
Initiativet skal leve op til et eller flere af følgende krav:
☺ Det har skabt nytænkning og udvikling inden for
☺ foreningsarbejdet
☺ Det kan være til inspiration for andre
☺ Det understøtter kommunens fritids- og eller idrætspolitik
☺ Det medvirker til at fremme folkeoplysningen
☺ Det medvirker til at fremme udbuddet af fritidsaktiviteter for børn og unge
☺ Det er et tværgående initiativ
☺ Det virker integrationsfremmende
☺ Det virker sundhedsfremmende.
Gives prisen til en enkeltperson honoreres den med kr. 5.000,- Gives prisen til et hold eller en forening honoreres den med kr. 15.000,Skulle I ude i medlemsforeningerne have gode idéer til hvem, der skal have prisen, så tøv ikke med at skrive
til Folkeoplysningsudvalget med forslaget.
Foreningskurser - og foreningshåndbog
P.t. arbejder vi på at arrangere to kurser for alle medlemsforeninger i løbet af 2008. Kurserne bliver gratis
for jer at deltage i, da de finansieres af kulturministeriet.
Temaerne bliver:
☺ Bestyrelsesarbejde
☺ Kommunikation
Fælles for begge kurser gælder, at vi inviterer professionelle og kompetente oplægsholdere udefra til at
komme og styre slagets gang, og at de afholdes i samarbejde med landsorganisationen.
Vi vender tilbage med mere info inden længe.
Derudover har vores landsorganisation ”Kulturelle Samråd i Danmark” udgivet en Foreningshåndbog. Denne
vil vi udlevere til alle medlemmer, der møder op til repræsentantskabsmødet, eller til et af de to kurser.
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Kultur- og fritidspolitik
Inden længe giver Kultur- og fritidsudvalget det længe ventede startskud til udarbejdelsen af en ny overordnet Kultur- og fritidspolitik i vores kommune. Vi regner med at arbejdet starter op i slutningen af april.
Dette arbejde deltager Kulturrådet naturligvis aktivt i, og vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at
inddrage alle vores medlemsforeninger så meget i arbejdet som muligt.
Venskabsbyer
Som omtalt i sidste nyhedsbrev, så har vores kommune en lang række 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.
Derfor var vi i kulturrådet til temamøde med Kultur- og fritidsudvalget og en række andre interesseorganisationer lige i starten af januar. Mødet var mest af sonderende karakter, og forløb som en brainstorming. Der
skal arbejdes med at få klarlagt, hvorledes og med hvilket indhold Frederikssund Kommune skal fortsætte
venskabsbysamarbejdet. Der påtænkes senere afholdt en konference med deltagere fra kommunens venskabsbyer.
Så nogen egentlig konklusion vedr. venskabsby-arbejdet er der ikke endnu, men der arbejdes p.t. videre
med det på det politiske plan.
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.
Foreløbig har arbejdet i forummet mundet ud i, at der er oprettet en ”Udviklingspulje”, hvorfra foreninger
kan søge penge til sundhedsfremmende projekter i kommunen.
Målgruppe
Projekter og aktiviteter skal primært være målrettet svage eller nye grupper.
Aktiviteter
Aktivitetstilbuddet skal være varieret og tilpasset i forhold til målgruppen. Samarbejdet mellem flere aktører
kan medvirke til at der kan skabes mange tilbud at vælge imellem
Ansøgning
Der er ingen fastlagt ansøgningsfrist, og der er intet krav om ansøgningsskema, der udarbejdes skema som
kan bruges hvis ønskeligt.
Budget
Der kan max. søges om 10.000kr.
Der skal være udarbejdet et budget over det samlede projekt og ansøgers medvirken (økonomisk, personale
eller lokaler o.l.) skal fremgå af ansøgningen.
Samarbejde og ansvarsfordeling
Projektet skal være baseret på et samarbejde mellem flere aktører og det skal inddrage forældre familie eller
andre sociale netværk.
Projektets forløb mm. skal løbende rapporteres til styregruppe,
Sundheds- og forebyggelsesafdelingen står til rådighed med hensyn til sparring og rådgivning.
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Perspektiver
Projektet skal kunne sandsynliggøre en fortsat forankring eller implementering
Resultater
Indsats og resultater skal beskrives eller dokumenteres
Det var vidst alt…
i denne omgang. Men jeg glæder mig til at se mange af jer til repræsentantskabsmødet den 17. marts kl.
19.30 i Kulturhuset Elværket.

De bedste hilsner

Kenneth Jensen
formand
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