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Kære medlemmer,
Her hvor sommerferien så småt går på hæld for de fleste af os, og arbejdet i foreningerne starter op igen,
syntes vi i Kulturrådet også det var på tide med lidt nyehder - og en lille reminder.
Kuf.dk
Gennem de sidste 7 år har det været muligt for vores medlemsforeninger at få en gratis hjemmeside og en
e-mail adresse under KUFs domæne. Det benyttede en del foreninger sig af tidligere, men gennem de sidste
par år er interessen faldet. Formodentlig fordi det er blevet stadig billigere - og nemmere - at købe sit eget
domæne.
Da vi står over for at skulle flytte KUFs egen hjemmeside til en ny udbyder for at sikre en bedre og mere
sikker drift af siden, har vi derfor i bestyrelsen besluttet at ophøre med at tilbyde gratis hjemmesider til
vores medlemmer. P.t. benytter da også kun 2 af vores 70 medlemmer sig af tilbuddet.
De berørte foreninger har fået direkte besked pr. e-mail.
Ny Kultur- og fritidspolitik
Som det nok er de fleste af jer bekendt allerede, så arbejdes der p.t. på en ny overordnet kultur- og
fritidspolitik for Frederikssund kommune. I den anledning blev der afholdt en indledende konference i
Frederikssund Hallerne den 26. april, hvor Kulturrådet også deltog - ligesom flere af jer.
P.t. afventer vi at se resultaterne af konferencen, og den efterfølgende bearbejdning fra embedsfolkene.
Men et er sikkert. Der kom mange gode og kunstruktive idéer på bordet fra alle sider under konferencen, så
bunden burde være lagt for et godt sæt nye målsærninger for vores kultur- og fritidsliv i kommunen.
Fritidskatalog
I Folkeoplysningsudvalget har man gennem længere tid arbejdet med udgivelsen af et Fritidskatalog for
Frederikssund kommune. Derfor skulle i også gerne i foråret alle sammen have modtaget et brev fra
kommunen med et skema - og en opfordring - til at indsende data på jeres forening.
Alle disse skemaer og data er nu ved at blive samlet og sammenskrevet til det endelige Fritidskatalog, der
bliver husstandsomdelt i sensommeren i år.
Det er uvist om Fritidskataloget bliver et fast tilbagevendende indslag, eller om det kun bliver i år det
udkommer. Det har nemlig i denne omgang kun kunnet financieres pga. uforbrugte og overførte midler fra
tidligere år.
Foreningskurser - og foreningshåndbog
Som vi skrev i det sidste nyhedsbrev, så planlægger vi to gratis foreningskurser for jer i indeværende år. Vi
har fået nogen tilmeldinger, men der er bestemt plads til flere, så vi håber at I kommer på banen og melder
jer her efter ferien.
Temaerne bliver:
☺ Bestyrelsesarbejde
☺ Kommunikation

Kulturrådet i Frederikssund

●

c/o Kenneth Jensen

●

Fyrrehaven 18

●

3630 Jægerspris

Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk
Dato, tid - og nu også sted - fremgår af vedlagte foldere. Vi har vedlagt nogle eksemplarer til jer hver, så I
kan lade dem gå videre til bestyrelsens medlemmer. Ekstra eksemplarer kan downloades som PDF-fil på
vores hjemmeside under ”Om KUF” -> ”Medlemsinformationer”. Kurserne er som sagt gratis for jer at deltage i, da oplægsholderen betales af kulturministeriet, og KUF betaler forplejningen.
I kan læse mere i vedlagte folder, hvoraf også fremgår hvor og hvordan I tilmelder jer.
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.
De foreninger, som ikke var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet, og fik et eksemplar af foreningshåndbogen, vil også få denne udleveret ved kurserne. I som har fået den, skal selv huske at medbringe den
til kurset.
Tilbage er kun…
at ønske jer alle sammen god arbejdslyst ude i foreningerne - og forhåbentlig på gensyn til mange af jer til
vores to kurser i sensommeren/efteråret.

De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund

Kenneth Jensen
formand
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