Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk
Frederikssund, den 31. marts 2010

Kære medlemmer,
Som noget nyt får I denne gang nyhedsbrevet fra os elektronisk. Dette dels for at spare lidt på vores
omkostninger til udskrifter, konvolutter og porto. Men også fordi vi tænker det gør det nemmere for jer at
videresende vores nyhedsbreve til jeres øvrige bestyrelsesmedlemmer - og måske også øvrige medlemmer
af foreningerne.
Vi håber I tager godt imod dette initiativ, og regner med det er i orden med jer med mindre I direkte giver
os anden besked.
Der er stadig 7 af vores medlemsforeninger vi ikke har e-mail adresse på. De får naturligvis nyhedsbrevet
tilsendt med almindelig post.
Repræsentantskabsmøde
Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt vores årlige repræsentantskabsmøde. I år var der mødt
repræsentanter for 18 medlemmer, hvilket vi i bestyrelsen er godt tilfredse med.
Referat, beretning og regnskab er vedhæftet denne mail. Husk også, at nyhedsbreve kan findes på vores
hjemmeside, www.kuf.dk, under menupunktet "Om KUF -> Medlemsinformation".
Turismens dag
Vi har fra Kultur- og fritidssekretariatet modtaget en opfordring til vores medlemmer om at deltage i
Turismens dag 2010. Vær med til at få hele kommunen til at summe af liv og gode oplevelser, lørdag d. 29.
maj, hvor Frederikssund Turistbureau inviterer jer til at deltage i det landsdækkende initiativ: Oplev
Danmark/ Turismens dag.
Ideen med initiativet er at få kommunens borgere til at være turister i deres egen kommune, og dermed
skabe gode ambassadører for vores smukke natur, fritidsaktiviteter, seværdigheder og den smukke natur, og ikke mindst medvirke til at skabe en dag hvor vi sætter spot på de mange skønne oplevelser vi kan
tilbyde i Frederikssund Kommune.
Se vedhæftede invitation for mere information om dagen, som Turistbureauet vil reklamere for, og
koordinere.
Sidste frist for tilmelding: tirsdag den 6. april, 2010.
I er meget velkommne til at kontakte Laila Sørensen, Frederikssund Turistbureau, hvis I vil vide mere om
initiativet eller tilmelde jeres forening.
Med ønsket om en god påske :-)
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