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Kære medlemmer,
Hermed en lille sensommerhilsen fra Kulturrådet.
Siden sidst har vi afholdt repræsentantskabsmøde. Det var ikke mange
medlemmer som mødte op, men det tager vi i bestyrelsen som en
anerkendelse af, at vi gør vores arbejde fuldt tilfredsstillende ☺.
Fremover udsender vi ikke beretning, regnskab og referat af
repræsentantskabsmødet med posten, men alle dokumenter kan
hentes på vores hjemmeside www.kuf.dk under menupunktet Om KUF
-> Medlemsinformationer.
Den 27. maj godkendte Frederikssund Byråd efter mere end et års
forarbejde endelig den nye Kultur-, fritids- og idrætspolitik. Politikken udstikker de overordnede
målsætninger fra byrådets side med kultur-, fritids- og idrætsområdet i Frederikssund Kommune.
Som oplyst tilbage i marts måned, har vi fra Kulturrådets side taget aktiv del i arbejdet med den nye politik,
og er godt tilfreds med resultatet.
Forude venter nu et spændende halvår. Et halvår der både byder på nye budgetbesparelser i vores
kommune, på et kommunevalg og derefter på nyvalg til Folkeoplysningsudvalget. Derudover har vi igangssat
en hvervekampagne for at udvide medlemsskaren. Så vores arbejde kommer nok mest til at koncentrere sig
om disse fire temaer:
- Kulturpolitisk strategi
- Budget 2010
- Valg til Folkeoplysningsudvalget
- Hvervekampagne
Kulturpolitisk strategi
P.t. arbejder Kultur- og fritidsudvalget med en Idrætspolitisk strategi. Vi forventer, at så snart dette arbejde
er afsluttet, så indledes arbejdet med en tilsvarende Kulturpolitisk strategi og efterfølgende handlingsplaner.
Det er i denne proces, der skal tages mere konkret stilling til hvad der skal prioriteres og hvordan der skal
handles på det alment kulturelle område. Denne politiske proces sker i tæt dialog med Kulturrådet, og bliver
uhyre vigtig, da den i endnu højere grad end selve Kultur-, fritids- og idrætspolitkken får betydning for de
enkelte kulturelle foreninger og institutioners muligheder og vilkår fremadrettet.
Budget 2010
Inden længe bliver der også for alvor taget hul på de politiske forhandlinger om
budget 2010. Debatten er allerede begyndt med lidt - måske fejlagtige fortolkninger fra nogen politikeres side af, hvad der vil blive sparet på, og hvad
der ikke vil. Der er således slet ikke taget politisk stilling til noget endnu, men
sikkert er det, at der skal spares, og at vores område igen kommer i fokus måske endnu mere i år end de tidligere år, da det er valgår.
Derfor vil vi fra Kulturrådets side igen i år gøre alt hvad vi kan, for at søge at undgå besparelser på det
kulturelle område. Det sker dels ved direkte dialog og møder med Kultur- og fritidsudvalget, ved at søge at
gøre vores synspunkter gældende i Folkeoplysningsudvalget, og om muligt også ved brug af pressen.
Vi håber da også at kunne fastholde det fokus byrådet selv har lagt med den nye Kultur-, fritids- og
idrætspolitik. Et fokus, der netop går på, at en af grundpillerne i vores kommune er - og fortsat skal være det frivillige foreningsarbejde og vores kulturelle institutioner.
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Valg til Folkeoplysningsudvalget
Den sidste vigtige opgave vi kommer til at stå overfor i nær fremtid er
Folkeoplysningsudvalget.
Efter sidste valg besluttede det nye byråd, at vi i Frederikssund Kommune
skulle have et Folkeoplysningsudvalg. Det er ikke længere lovbefalet, men
er valgfrit for byrådet.
Der er p.t. ikke noget, der tyder på at byrådet vil ændre holdning til dette
spørgsmål efter valget, så vi regner med også at have et
Folkeoplysningsudvalg i årene 2010-2013. Derimod arbejde især
Idrætsrådet på at få ændret sammensætningen af udvalget, således at
deres område får flere pladser på bekostning af f.eks. det kulturelle område.
Det tager vi naturligvis klart afstand fra. Vi mener den nuværende sammensætning med 2 medlemmer til
hhv. idrætten, kulturen og aftenskolerne samt 1 medlem til hhv. spejderne og invalideorganisationerne og 3
medlemmer fra byrådet er rimelig. Vi vil derfor kæmpe for, at denne fordeling forbliver uændret.
Såfremt det lykkes, skal vi i starten af 2010 vælge to repræsentanter fra det kulturelle område, og til dette
får vi brug for jeres opbakning, ligesom det var tilfældet ved sidste valg. Vi vil derfor vende tilbage til dette
emne umiddelbart efter valget.
Hvervekampagne
Det sidste jeg vil komme ind på i dette nyhedsbrev, er den hvervekampgne, vi i bestyrelsen har besluttet at
igangssætte.
Den skyldes sådan set ikke, at vi oplever manglende tilslutning til Kulturrådet. Vi ligger stabilt på knapt 70
medlemmer. Den skyldes mere, at vi dels godt kunne tænte os at få endnu flere medlemmer, dels at vi
gerne vil dække det kulturelle område lidt bredere.
Så set i det lys har vi lavet en folder, der i disse dage bliver sendt ud til alle vores kirker og kulturelle
institutioner i Frederikssund Kommune i håbet om at også de vil overveje et medlemskab af Kulturrådet.
Vores opgave er jo ikke kun at samle de kulturelle foreninger, men at samle alle kulturelle aktører
kommunen under vores paraply, og varetage interesserne på det kulturelle område så bredt som muligt.
Folderen vil også blive lagt på bibliotekerne, Rådhuset og andre steder. Endelig kan den hentes på vores
hjemmeside.
Tilbage er kun…
at trække i arbejdstøjet til endnu et travlt halvår, og ønske jer alle sammen god arbejdslyst ude i foreningerne.

De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund

Kenneth Jensen
formand

Kulturrådet i Frederikssund

●

c/o Kenneth Jensen

●

Fyrrehaven 18

●

3630 Jægerspris

