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Kære medlemmer,
Først og fremmest vil vi gerne have lov at ønske jer alle sammen et rigtig
godt nytår.
Siden vi skrev til jer sidst for ca. 5 måneder siden er der sket meget i
vores kommune. Ikke mindst har kommunen vedtaget sit budget for 2010.
Et budget, hvor det heldigvis endnu engang lykkedes at undgå
nævneværdige besparelser på det kulturelle område. Men omvendt også
et budget, der ikke byder på de store kulturelle tiltag.
Sammensætning af det nye Folkeoplysningsudvalg
I forbindelse med det netop overståede valg, har det nye byråd valgt at vi
også de næste fire år skal have et Folkeoplysningsudvalg. Det betyder, at
der inden længe skal afholdes valg til dette.
Som vi skrev i vores sidste nyhedsbrev, så har Idrætsrådet længe arbejdet på at få ændret
sammensætningen af udvalget, således at deres område får flere pladser. Denne strategi ser ud til at være
lykkedes for dem, i det de i det kommende udvalg får tre pladser, kulturen og aftenskolerne får to pladser
hver, og spejderne samt handicapområdet får hver en plads. For at få kabalen til at gå op med et ulige antal
medlemmer får byrådet så fire pladser, mod de nuværende tre.
Det tager vi naturligvis forsat klart afstand fra. Vi mener den nuværende sammensætning med to
medlemmer til hhv. idrætten, kulturen og aftenskolerne samt et medlem til hhv. spejderne og
invalideorganisationerne og tre medlemmer fra byrådet er rimelig.
Fordelingen af medlemmer var nemlig ikke tilfældig, da den blev valgt tilbage i 2006. Den er ensbetydende
med, at de tre store områder (idræt, kultur og aftenskoler) var ligestillet, og at alle var nødsaget til at
samarbejde bredt, for overhovedet at kunne opnå et flertal i udvalget. Mindst tre - ja ofte reelt fire områder skulle blive enige, for at der kunne træffes en beslutning. Sådan er det ikke længere.
Men det var også et vigtigt politisk signal, at alle områder betød lige meget. Derfor synes vi også
beslutningen er uheldig, da den signalerer, at idrætten er vigtigere end alle andre områder. Og det kan
umuligt passe.
Derfor vil vi fra Kulturrådet side gøre, hvad vi kan for dels at tilkendegive vores utilfredshed i den kommende
tid, og naturligvis forsøge at få beslutningen ændret senest ved næste valg.
Vi kan kun opfordre alle vores medlemsforeninger til også at tilkendegive denne udtilfredshed.
Valg til Folkeoplysningsudvalget
Som det ser ud nu, skal vi altså vælge 2 medlemmer på kulturområdet..
Valget afholdes formodentlig i februar eller marts måned, og det er særdeles vigtigt, at der møder en repræsentant op fra alle stemmeberettigede
foreninger.
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 gennemfør folkeoplysende virksomhed i Frederikssund kommune.
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Virksomheden skal være gennemført med tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven eller i lokaler med videre
anvist i henhold til loven.
Kulturrådet vil indstille 2 kandidater med hver 2 suppleanter til valg til kulturområdets pladser. Det håber vi,
at I vil hjælpe os med ved at oplyse os om eventuelle kandidater inden den 29. januar 2010.
Tilbagemeldingen kan ske til vores sekretær, Verner Larsen på verner@kuf.dk.
Repræsentantskabsmøde og kontingent
Årets repræsentantskabsmøde bliver den 22. marts kl. 19.30 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
Fra bestyrelsens side håber vi at se lidt flere medlemsforeninger, end det var tilfældet sidste år. Ikke mindst
da vi i år som minimum skal have valgt et nyt bestyrelsesmedlem, da vores kasserer, Hanne Normann
Hansen, har besluttet sig for ikke at genopstille.
Sammen med dette nyhedsbrev er vedlagt girokort til indbetaling af kontingent for 2010. Fristen for rettidig
betaling er 1. marts 2010.
Kulturkonference 2012
Hvert år afholder vores landsorganisation, Kulturelle Samråd i Danmark, en større kulturkonference. Vi har
gennem et par år bejlet lidt til at få lov til at være værter for en sådan konference, og det er nu lykkedes.
Således kan vi i 2012 byde alle landets andre kulturelle samråd, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg
m.fl. velkommen til Frederikssund Kommune, hvor de vil tilbringe små tre dage i september med dels at
drøfte aktuelle kulturelle emner, men også med at se på vores kommune og dens kulturtilbud.
Fra bestyrelsens side glæder vi os meget til denne opgave, der kræver at vi begynder på forberedelserne
allerede inden for det næste halve år.
Med disse ord ønskes I alle endnu engang et godt nytår ☺
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