Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk
Frederikssund, den 29. april 2011

Kære medlemmer,
Så er det blevet tid til et lille nyhedsbrev fra os igen.
Repræsentantskabsmøde
Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt vores årlige repræsentantskabsmøde - i år med repræsentanter for
17 medlemmer. Selv om det er er én forening mindre end sidste år er vi i bestyrelsen godt tilfredse med
fremmødet.
Referat, beretning og regnskab er vedhæftet denne mail. Husk også, at nyhedsbreve og øvrigt materiale kan
findes på vores hjemmeside, www.kuf.dk, under menupunktet "Om KUF -> Medlemsinformation".
Frederikssund Prisen
Som en del af jer måske har bemærket, så har vi i Kulturrådet indgået et samarbejde med Arbejdernes
Landsbank i Frederikssund. I første omgang har samarbejdet handlet om uddeling af deres nye
Frederikssund Pris, der uddeles fire gange årligt, og er ment som et lille skulderklap til vores aktive i
foreningerne.
Med dette nyhedsbrev introducerer vi imidlertid en udvidelse af samarbejdet, som kommer jer medlemmer
mere direkte til gavn.
Foreningskurser
Vi har nemlig indgået aftale med banken om, at de ganske
gratis - og helt uforpligtende for jer - vil afholde en række
foreningskurser. I hvert fald i første omgang kommer
kurserne til at dække to emner: Foreningsregnskab og Bestyrelsens ansvar.
Grundkursus i Foreningsregnskab er for alle, der arbejder med og har ansvar for foreningens økonomi.
Kassereren, revisoren og andre som forvalter foreningens midler.
Deltagerne behøver ikke have kendskab til bogholderi i forvejen, det lærer man på kurset. Her gennemgås
også gode regler for en kasserers arbejde, det dobbelte bogholderi, budgetlægning m.v.
I kan tilmelde jer kurset én af følgende to dage:
 Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 - 20.30.
 Tirsdag den 15. november 2011, kl. 17.00 - 20.30.
I må gerne tage en lommeregner med.
Bestyrelsens ansvar er for alle interesserede bestyrelsesmedlemmer.
Vi arbejder med uregelmæssigheder i regnskabet, revisorens betydning, sikring mod mandatsvig, foreningens vedtægter m.v.
- Også her er du velkommen til at tage en lommeregner med.
I kan tilmelde jer kurset én af følgende to dage:
 Mandag den 6. juni 2011, kl. 17.00 - 20.30
 Lørdag den 8. oktober 2011, kl. 10.00 - 14.00
I tilmelder jer begge kurser ved at sende en e-mail til Verner Larsen på verner@kuf.dk.
Husk at skrive navn på forening, og navne på deltagerne samt den enkelte deltagers e-mail-adresse, adresse
og telefonnummer, og dato for det ønskede kursus.
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I kan få mere at vide ved at ringe til kundekonsulent Ole Mathiasen fra Arbejdernes Landsbank på tlf. 38 48
47 66 eller på mobil 29 20 26 53.
Vi håber I vil lade budskabet om kurserne gå videre til hele bestyrelsen - og også gerne andre medlemmer,
da der gerne må komme flere med fra hver forening.
Alle kurserne afholdes i Arbejdernes Landsbanks kursuslokaler i Havnegade 18 i Frederikssund.
Foreningsdag
Ud over de to kurser vi i første omgang har aftalt, så arbejder vi også på at udbyde en foreningsdag i
samarbejde med banken - og eventuelt også Frederikssund Idrætsråd.
Dagen er tænkt som en temadag, hvor vi tager forskellige foreningsrelevante temaer op, ved at invitere
nogle forskellige mennesker, der kan fortælle noget om det. Temaerne kunne være presse, markedsføring,
fondsmidler etc.
Denne dag arbejder vi stadig på, og vender tilbage med mere info senere. Men reserver gerne den 10. september, da vi regner med det bliver datoen den vil blive afholdt.

De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund
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