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Kære forening,
I december måned vedtog Frederikssund Byråd en ny Folkeoplysningspolitik for Frederikssund Kommune.
Denne betyder blandt andet:
• At der her i starten af 2012 skal nedsættes et nyt Folkeoplysningsudvalg med funktionsperiode frem
til næste kommunalvalg i 2013.
• At det nye udvalg får syv medlemmer, sammensat med:
o Et medlem fra aftenskolerne
o Et medlem fra idrætområdet
o Et medlem fra handicapområdet
o Et medlem fra spejderne
o Et medlem fra kulturområdet
o To byrådsmedlemmer
• For alle medlemmer udpeges der to suppleanter.
• Formanden udpeges af Byrådet, og skal være byrådsmedlem
• De fem foreningsrepræsentanter udpeges af samrådet for det enkelte interesseområde efter en
demokratisk valghandling som samrådet selv tilrettelægger.
Sidste punkt betyder, at vi i Kulturrådet har fået til opgave at sikre at der bliver valgt et medlem til at
repeæsentere kulturområdet, samt to suppleanter.
Det betyder at jeres forening – lige som ved tidligere valghandlinger – har mulighed for at indstille én
kandidat, hvis nogen i jeres forening ønsker at stille op.
Forslag til kandidater skal sendes til Verner Larsen pr. e-mail på adressen: verner@kuf.dk, eller med post til:
Verner Larsen
Nialsvej 11
3600 Frederikssund.
Forslag skal være os i hænde senest den 26. januar 2012 kl. 12.

Valgdato og sted

Såfremt vi ikke modtager mere end tre forslag til kandidater vil vi forsøge at aftale valget med kandidaterne.
Kommer der mere end tre forslag, eller kan der ikke opnås enighed om placering kandidaterne imellem, da
vil I blive indkaldt til et egentligt valgmøde.
Dette vil i givet fald finde sted tirsdag 7. februar 2012 kl. 19.30. Info om sted følger hvis det bliver
aktuelt, men reserver gerne allerede ny datoen.
Med ønsket om et godt valg – og et godt nytår,
De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund

Kenneth Jensen
formand
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