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Kære medlemmer,
Her hvor sommeren går på hæld - den smule af den vi har haft - så tænker vi at det også er ved at være på
tide med lidt nyheder her fra os i Kulturrådet.
Siden sidste nyhedsbrev for godt fire måneder siden, har vi brugt kræfterne på en række aktiviteter, og den
kommende tid bliver også travl.
Af punkter kan næves:
- Fortsat uddeling af Frederikssund Prisen
- Debataften om frvilligt arbejde
- Foreningskurser
- Ny samarbejdsaftale med kommunen
- Ny Folkeoplysningslov
- Høringer om diverse regelændringer, og om ændret brug af Skibby Fritidscenter.

Frederikssund Prisen

Som vi også skrev om i sidste nyhedsbrev, så har vi i Kulturrådet indgået et samarbejde med Arbejdernes
Landsbank i Frederikssund - et samarbejde der første omgang handlede om uddeling af deres nye
Frederikssund Pris fire gange årligt.
Indtid videre er prisen fire gange givet til en kulturperson eller -gruppe. Det drejer sig om:
- Fjordkoret og Bo Davidsen
- Gruppen bag Frederikssund Koncerter og Chopin
festivalen sidste efterår.
- Jens Søbæk fra Ungdomsskolens musical og
Ungdomsrådet
- Lotte Hansen fra Frederikssund Vikingespil.
Hvis I i jeres forening har kendskab til en person, som I
mener fortjener et skulderklap og lidt ekstra anerkendelse, så
skriv endelig til os og fortæl om det. Måske bliver han eller
hun den næste som får prisen?

Frederikssunds fantastiske frivillige

Kulturrådets formand Kenneth Jensen sammen med
Lotte Hansen (i midten) og Per Jegsen Schmidt fra
Arbejdernes Landsbank (til højre)

Tirsdag den 27. september kl. 19.30 har vi fra Kulturrådets
side slået os sammen med Idrætsrådet og Arbejdernes
Landsbank om at inviterer de to foredragsholdere og debattører Trine Gregorius og Søren Østergaard til
Frederikssund.

Anledningen er, at 2011 er ”Det Europæiske Frivillighedsår”, og det ønsker vi også at markere i Frederikssund Kommune.
Tanken med aftenen er at tilbyde en spændende aften fuld af ny inspiration og debat for de mange hundrede frivillige foreningsfolk i Frederikssund Kommune. Aftenen henvender sig derfor også til alle frivillige, så I
må meget gerne lade budskabet gå videre.
Trine Gregorius, som vi alle kender fra DR i forskellige radio- og Tv-programmer, vil således komme med sit
bud på hvordan det frivillige arbejde i Frederikssund bliver mere synligt, og Søren Østergaard, der er leder af
center for Ungdomsstudier, og en anerkendt debattør både hvad angår unge og frivilligt arbejde, vil fortælle
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om hvordan foreningerne får flere yngre medlemmer og
frivillige.
Dermed vil de også komme ind på, hvordan foreningslivet
ikke bare kan holde på deres mange medlemmer, men kan
få flere aktive – både unge og ældre – engageret i deres
forening.
Alle er som sagt velkomne ved arrangementet, og deltagelse
er gratis.
Da der er et begrænset antal pladser er tilmelding dog nødvendig til Arbejdernes Landsbank, Havnegade 18, Frederikssund på tlf. 38 48 30 65 eller på e-mail: frederikssund@albank.dk – senest fredag den 23. september 2011.
Vi håber fra Kulturrådets side at mange af vores medlemmer
vil tage imod tilbuddet.

Foreningskurser

I sidste nyhedsbrev skrev vi om to kurser i foreningsarbejde,
som vi udbyder.
Vi skal hermed gøre lidt ekstra reklame for kurserne, da vi stadig har ledige pladser på dem.
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.
Kurset gennemføres 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.
Kurset gennemføres 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.
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.
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Ny samarbejdsaftale med kommunen

Igennem foråret og hen over sommeren har der været arbejdet på en formalisering af samarbejdet mellem
Frederikssund Kommune og Kulturrådet.
Det har mundet ud i, at der nu bliver indgået en egentlig samarbejdsaftale med kommunen.
Aftalen betyder, at Frederikssund Kommune forpligter sig til at høre Kulturrådet på følgende områder:
- Visioner, politikker, strategier og handleplaner – såvel eksisterende som kommende
- Budget
- Regelsæt for tilskud, lokalefordeling og hæderspriser
- Anlægsprojekter på kulturområdet
- Ansøgninger til Kulturpuljen over 50.000 kr.
- Udarbejdelse af lokalplaner der vedrører kulturområdet
- Byplanlægning
I øvrigt skal aftalen sikre dialog om lokalefordeling.
Vi er fra Kulturrådets side meget tilfredse med den nye aftale, som skal genforhandles én gang i hver valgperiode.

Ny Folkeoplysningslov

Før sommerferien vedtog Folketinget en ny Folkeoplysningslov.
Den nye lov betyder blandt andet, at kommunerne fremover kan vælge at organisere dialogen med - og
brugerindflydelsen fra - de folkeoplysende foreninger på anden vis end ved at nedsætte et folkeoplysningsudvalg.
Blandt de væsentligste ændringer i lovgivningen er i øvrigt følgende:
• Kommunen skal inden udgangen af 2011 have vedtaget en kommunal folkeoplysningspolitik, hvori
visse fastlagte emner skal indgå.
• Kommunen skal sikre brugerindflydelse ved at nedsætte et eller flere udvalg med bred inddragelse
af den folkeoplysende sektor. Udvalget/udvalgene skal tiltræde 1. januar 2012.
• Kommunen skal afsætte en økonomisk ramme til udviklingsarbejde
• Demokratiforståelse og medborgerskab er væsentlige parametre
• Der gives mulighed for udvikling af nye organisationsformer og partnerskaber mellem aktørerne på
området.
• Der gives mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling
• Tilskudssystemet for voksenundervisning ændres/forenkles
På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget og Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet at der skal
udarbejdes en ny Folkeoplysningspolitik for Frederikssund Kommune, som tager sit udgangspunkt I at den
skal beskrive følgende emner:
1. Målsætning
2. Afgræsning af aktivitet
3. Rammer for det folkeoplysende arbejde
4. Samspil og sammenhæng mellem aktiviteter
5. Samspil med øvrige politikområder
6. Brugerinddragelse
7. Opfølgning og tidsramme
Den nye politik skal ifølge loven være klar til den 1. januar 2012, så de kommende måneder bliver travle i
forhold til at nå i mål med dette.
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Kulturrådet er naturligvis inddraget i arbejdet med den nye Folkeoplysningspolitik - både qua vores to pladser i det nuværende Folkeoplysningsudvalg, men også via den høringsproces og de arbejdsgrupper der vil
blive nedsat i den kommende tid. Et klart mål fra vores side er at sikre vores fortsatte indflydelse på området.
I vil høre nærmere om den nye politik i de kommende nyhedsbreve.

Høringer om diverse regelændringer, og om ændret brug af Skibby
Fritidscenter

Fra kommunens side arbejdes der p.t. på en mindre justering af reglerne for tilskud fra kommunens Kulturpulje, lige som vi netop har fået et forslag om ændret brug af lokalerne i Skibby Fritidscenter i høring.
Førstnævnte betyder ikke de store ændringer for jer når I skal søge om tilskud fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, men vi vender tilbage med de nye regler når de er vedtaget.
Omkring Skibby Fritidscenter har det faktum, at Ungdomsskolens administration fraflytter lokalerne pr. 1.
januar affødt et ønske fra brugerrådet om at ældreaktiviteterne flyttes fra stueetagen til første sal.
Også denne sag vil vi orientere nærmere om, når vi kender resultatet, og har udarbejdet vores høringssvar.

Afrunding

Tilbage er kun at huske jer på at få tilmeldt jer debataftenen den 27. september i Kulturhuset Elværket
mens der er ledige pladser, og at få spredt budskabet om foreningskurserne til alle jeres medlemmer, med
en opfordring om at deltage 

De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund

Kenneth Jensen
formand
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