Referat fra stiftende generalforsamling Kulturråd Frederikssund
23. maj 2006
Dagsorden:
1. Velkomst med kort oplæg omkring baggrunden for ønsket om at stifte et kulturråd
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Godkendelse af vedtægter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg i henhold til vedtægternes §9
8. Eventuelt
Referat:
1. Kenneth Jensen, Elværksforeningen fortalte, at initiativtagerne til oprettelse af et kulturråd for
Frederikssund var medlemmer af bestyrelsen for Kulturel Fællesforening Frederikssund.
Idræt, spejdere, aftenskoler, ældreorganisationer og landsbyer har allerede organiseret sig i fælles
råd. Initiativtagerne føler, at der også er et behov for et kulturråd, således at de kulturelle
foreninger står samlet og bliver en hørings- og samarbejdspartnere til de politiske beslutningstagere
i Ny Frederikssund Kommune, bl.a. ser initiativtagerne gerne, at de kulturelle foreninger får
mulighed for at deltage ved udarbejdelse af kultur- og fritidspolitik, samt regler for det nye
folkeoplysningsudvalg.
2. Niels Elberling valgt til dirigent.
3. Hanne Normann Hansen, Gruppe 86 valgt til referent
4. Alle tilstedeværende repræsenterede sig og oplyste, hvilken forening de repræsenterede.
Der blev herefter udpeget 4 stemmetællere – Der var fremmødt 38 stemmeberettigere
foreninger/grupper.
5. Vedtægterne blev gennemgået punkt på punkt.
§1. Der var afstemning om rådets navn
19 stemte for Kulturråd Frederikssund
11 stemte for Frederikssund Kulturråd
Foreningens navn er Kulturråd Frederikssund
§2 Vedtægtforslag godkendt
§3B Der var debat om, hvordan man definerer begrebet forening.
Man ønskede ikke en kattelem, hvor alle kunne komme ind men man ønskede heller ikke at
udelukke eksempelvis folkeuniversitetet, ældregrupper med kulturtilbud fra rådet.
Der blev der stemt om flg.formulering af §3B:
Foreninger/grupper kan optages, hvis bestyrelsen skønner, at der er tale om en kulturel
forening/gruppe og foreningen/gruppen indbetaler det fastsatte kontingent.
(forening/gruppe rettes igennem i hele vedtægten)
Vedtaget - 32 stemte for formuleringen.
§4 Navn rettes i overensstemmelse med beslutning §1
§5 Det besluttet, at alle foreninger/grupper skal betale samme kontingent uanset medlemsantal.
§6 Forslag godkendt
§7 Indsættes efter 1. afsnit: Ingen forening kan beklæde mere end en bestyrelsespost.
”Formanden rettes af generalforsamlingen”
udskiftes med
”Formanden vælges af repræsentantskabet.”

§8 Rettes fra ”2/3 af repræsentantskabets medlemmer kan tiltræde ændringen”
til ”2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet kan tiltræde ændringen”.
Indføjes efter afsnit 2: Der er kun en stemmeberettiget pr. forening
§9 Der var forslag om, at indkaldelse til repræsentantskabsmødet i stedet kunne ske ved annonce i
lokalavisen senest 3 uger før.
Forslaget gik til afstemning.
Forslaget nedstemt, da der var kun 3 stemmer for.
Indkaldelse skal ske skriftligt til foreninger/grupper med 3 ugers varsel.
Punkt 5 tilføjes: (som følger kalenderåret)
Punkt 6 og 7 byttes om, således at forslag er besluttet inden vedtagelse af kontingent.
§10 ”velbegrundet” ændres til ”begrundet”
Rettelse til forening/gruppe
§11 Vedtægtforslag godkendt: Rettelse til forening/gruppe alle afsnit
§ 12 Vedtægtsforslag godkendt
De tilrettede vedtægter er vedlagt referatet.
6. Hanne Normann Hansen, som er kasserer i Kulturel Fællesforening Frederikssund gennemgik kort
foreningens indtægter og udgifter.
Der var afstemning om kontingentets størrelse.
Der var 28 stemmer for et kontingent for alle foreninger/grupper på 200 kr.
Alle er foreninger/grupper er skrevet på en liste ved ankomst til mødet.
Alle er medlem af Kulturråd Frederikssund, medmindre man ved udgangen gør opmærksom på, at
man ikke ønsker at være medlem.
7. Kenneth Jensen, Elværksforeningen Frederikssund valgt til formand.
(Der blev spurgt, om Kenneth var inhabil, da han er politiker. Kenneth oplyste, at Byrådet udpeger
repræsentanter til råd og nævn og at deres holdning er, at man er habil, sålænge man ikke har
personlige økonomiske interesser i en sag – Han sidder i dag som foreningernes repræsentant i
folkeoplysningsudvalget)
Valg af 8 medlemmer af rådsbestyrelsen (4 for 2 år og 4 for 1 år):
Flg. blev opstillet fra Frederikssund.
Da formanden er fra Frederikssund kan der kun vælges 2 medlemmer til bestyrelsen
Jesper Wittenburg, Foreningen Vikingespillene i Frederikssund
Hanne Normann Hansen, Gruppe 86
Verner Larsen, Historisk Forening Frederikssund
Ulla Madsen, frederikssund Festival
Der var afstemning – alle skulle stemme på 2 personer, d.v.s der kunne afgives 76 stemmer:
Afstemningsresultat
Hanne Normann Hansen: 30 stemmer
Verner Larsen: 19 stemmer
Jesper Wittenburg: 9 stemmer
Ulla Madsen: 9 stemmer
Blanke: 2 stemmer
Valgt Frederikssund:
Hanne Normann Hansen; Gruppe 86 Frederikssund valgt for 2 år
Verner Larsen, Historisk Forening Frederikssund valgt for 1 år

Valgt Jægerspris:
Sys Andersen, Musik i Jægespris valgt for 2 år
Per Gottlieb, JAS valgt for 1 år
Valgt Skibby:
Poul Olsen, MC ”Kaffekværnen” for 2 år
John Wulff, Skibby Kino for 1 år
Valgt Slangerup:
Vibeke Eggers, Slangerup Bio for 2 år
Knud Andersen, Historisk Forening Slangerup for 1 år
Valg af suppleanter:
8. Jesper Wittenburg, Foreningen Vikingespil i Frederikssund for 1 år
Thomas Gotthardt, FLR, Radio- og musikproduktion, Frederikssund for 1 år
Ulla Madsen, Frederikssund Festival for 1 år.
Valgt til revisor:
Jørgen Adsersen, Frederikssund
Valgt til revisorsuppleant:
Peter Klarskov Jørgensen, Skibby
9. Ønske om mere central koordinering af dato for arrangementer, således at man undgår
arrangementer for samme målgruppe på samme dato. – Bestyrelsen ser på dette.
Foreningerne blev opfordret til at indlægge deres arrangementer i Kultunaut, lige så snart de er
planlagte.
Kultunaut arbejder på sammenlægninger i Kultunaut, så man kan se arrangementer i de nye
kommuner samlet. Kultunaut forventer, at dette er klart 01.01.07
Bo Davidsen foreslog samarbejde mellem korene, da deres koncerter typisk ligger jul og forår.
Opfordring til at se udstillingen om Brydehvalen i Kulhuse
Dirigent:

/

Niels Elberling
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter valget:
Næstformand: Sys Andersen
Kasserer: Hanne Normann Hansen
Sekretær: Verner Larsen

Referent

Hanne Normann Hansen

