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Bestyrelsens beretning for 2015
Rådets arbejde i 2015 kan kort opridses i følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturkalenderen i digital og trykt form – ny kulturportal
Projekt om digitale infoskærme i kommunen
Ny fritidspolitik
Budget, bibliotek og kulturhuse
Det løbende arbejde i Folkeoplysningsudvalget
Landsforeningen
Tid til vagtskifte

Det er dog ikke det eneste vi har beskæftiget os med i årets løb, men alene hovedpunkterne. Vi har holdt
otte bestyrelsesmøder, og deltaget både i landskonferencen for Kulturelle Samråd i Skanderborg samt i et
temamøde i Odense.

1. KulturKalenderen i digital og trykt form – ny kulturportal

Også i 2015 har vi udgivet KulturKalenderen ni gange. Det vil sige alle årets måneder undtagen juni, juli og
august. Størrelsen har af økonomiske grunde siden sommeren 2014 kun udgjort 2/3 side.
Som nævnt i sidste års beretning, så forventede vi at blive beskåret i vores tilskud til udgivelsen af kalenderen, og det har desværre vist sig at holde stik, da Fritidsudvalget har valgt helt at fjerne vores tilskud til den
trykte kulturkalender.
Med dette in mente er vi i bestyrelsen glade for vi i 2013 var forudseende, og allerede da besluttede at sadle
omog få skabt en elektronisk platform til formidling af alle de mange aktiviteter i vores kommune.
Den nye kulturportal, som stadig har adressen www.kuf.dk, lancerede vi lige omkring nytår. Den er ud vores
egne data baseret på hvad I selv indtaster i den elektroniske kalender KultuNaut, der kan tilgås både fra
www.kuf.dk, www.kulturhus.com, www.frederikssund.dk og selvfølgelig fra www.kultunaut.dk.
Vi har benyttet lanceringen af den nye portal til også at få udbygget beskrivelsen af de kulturelle faciliteter i
vores kommune. Den oversigt er helt sikkert ikke udtømmende endnu, så input modtages :-)
Et væsentligt element i den nye portal er også det nye Kunstindeks Frederikssund, som Morten Ledet står
bag.
Der er tale om en registrant og et opslagsværk og ikke en guide eller lignende hvor man i en overkommelig
form får hjælp til at finde frem til den bedste eller mest berømte kunst. Allerede derved at Kunstindekset nu
tæller flere end 300 små, større og store artikler, er vi langt forbi en handy guide.
Desuden rummer Kunstindekset både kunst som befinder sig i kommunen, og kunst som er skabt i kommunen, men befinder sig andre steder, fx guldaldermalerier på landets førende museer. Selv ikke eksisterende
kunst medtages – kunst der har været, men fx er malet over, brændt og revet ned (er faktisk overgået én
enkelt kunstner).
Kunstindekset er langt fra færdigt, og bliver det nok aldrig helt. Men har I bemærkninger og tilføjelser, så
kontakt Morten Ledet på susette@mail.tele.dk eller 47 31 55 21.

2. Projekt for infoskærme

I 2014 begyndte vi at arbejde med et projekt for digital formidling af kulturelle aktiviteter via en infoskærm i
hver af de fire hovebyer: Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund.
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Tanken var at skærmene skulle kobles sammen med den nye webplatform, og via KultuNaut fødes med
informationer om de lokale aktiviteter.
Fritidsudvalget har siden besluttet at annekterer idéen, og bl.a. benytte de midler der er sparet på den trykte
kulturkalender til at realisrer et projekt med to infoskærme i hver af de fire hovedbyer. Vi regner med projektet bliver realiseret i 2016, og forventer at blive inddraget i arbejdet.

3. Ny fritidspolitik

Den nye Fritidspolitik har været længe undervejs; næsten to år. Men i efteråret blev den endelig vedtaget.
Vi har undevejs i processen deltaget i en række dialogmøder, og afgav også høringssvar inden den endelige
vedtagelse.
Et kardinalpunkt for os har været at snakken om talentudvikling, og det fokusområde det er kommet til at
udgøre, ikke kun skulle handle om idræt, men også kultur. Det er vi lykkedes med, og netop nu er vi med i
arbejdsgruppen omkring udmøntning af denne del af politikken.
I øvrigt er vi godt tilfredse med den nye politik, som vi nu spændt venter på der kommer handling bag,
blandt andet gennem udarbejdelse af konkrete handleplaner.

4. Budget, bibliotek og kulturhuse

Ligesom de tidligere år har vi været inddraget i arbejdet med kommunens budget som dialog- og høringspartner.
Budgetforslaget startede denne gang som lidt af en gyser for kulturen. Med forslaget blev der bl.a. lagt op
til:
1. Nedlæggelse af Græse Gl. Skole og Rytterskolen
2. Nedlæggelse af Frederikssund Vikingeboplads
3. Flytning af Fasangården til foreningshuset på Østersvej
4. Flytning af Tyrkisk klub til Langes Magasin, der til gengæld skulle lukkes som kulturhus og galleri.
Vi kunne i sagens natur ikke støtte nogen af forslagene. Vi har generelt forståelse for at kommunen ønsker
at optimere udnyttelsen af sine faciliteter, men ikke for enhver pris. I de foreslåede tilfælde var vi ikke et
sekund i tvivl om at prisen ville blive for høj – navnlig henset til de ret små beløb der faktisk var tale om i
besparelser på afhændelsen af husene, eller ændringen af deres brug.
I det hele taget virkede det på os som om man fra byrådets side havde mere travlt med at bygge nyt, og
skabe økonomisk råderum til dette, end med at søge at bevare noget af det unikke og velfungerende der er
opbygget gennem mange års fortrinsvis frivilligt arbejde i de gamle kommuner.
Det er trist, og derfor opfordrede vi kraftigt byrådets partier til at genoverveje budgettet, og droppe de
fremlagte spareforslag for 2016.
Vores holdning har næppe gjort det alene, men det lykkedes faktisk at få strøget langt størsteparten af forslagene. Kun Fasangårdens flytning blev gennemført.
Det sidste ord er dog ikke sagt endnu, og slaget kommer helt sikkert til at stå igen både i år og de kommende år – også om andre end de her nævnte kulturhuses fremtid.
Til gengæld fik biblioteksprojektet på Fioma en revival i årets budget. Tanken om Borgernes Hus er skrinlagt, og erstattet af planer om et nyt biblioteks- og boligbyggeri på Fioma-grunden centralt i Frederikssund
by.
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5. Det løbende arbejde i Folkeoplysningsudvalget

Arbejdet i udvalget har igen i det forgangne år fortrinsvis koncentreret sig om tildeling af lokale-, aktivitetsog medlemstilskud til kommunens foreninger.
Hertil har fokus været rettet mod vilkårene for både de kriminalitetstruede unge, men også unge der kommer fra trange sociale kår, hvor der ikke er råd til at deltage i et fritidstilbud. Målsætningen er at skabe et
tilbud der kan tilgodese begge målgrupper, og hvor man kan deltage i foreningernes tilbud gratis.
Senest er fokus især drejet over på at skabe muligheder for vores mange nye medborgere fra andre lande i
foreningslivet. Det er her man sikre den bedste integration, for hvad er mere dansk end foreningslivet og
foreningsdanmark?
Sidste år var også udvalgets fortsatte eksistens til debat, rejst af Borgernes Liste.
Det forslag, som blev frembragt igen som led i budgetforhandlingerne, led dog hurtigt en krank skæbne, i
det alle andre partier som forventet ikke ville høre tale om at nedlægge udvalget, hvilket da også ville være
et brud på både styrelsesvedtægt og konstitueringsaftale.

6. Landsforeningen

Gennem den seneste år har vi haft både næstformandsposten og en suppleantpost i bestyrelsen for Kulturelle Samråd i Danmark. Dermed er vi godt repræsenteret, og har gode muligheder for at påvirke også på nationalt plan.
I 2015 blev Verner Larsen, der hidtil har været suppleant, imidlertid bestyrelsesmedlem. Dermed har vi nu to
ud af de syv pladser i landsbestyrelsen.
Om landsforeningen er der ellers at berette, at vi deltog i ettemamøde om den åbne skole tilbage i marts
2015, og at vi deltog i årets landskonference og generalforsamlingen i Skanderborg i september.

7. Tid til vagtskifte

På sin vis er det med et vist vemod at jeg aflægger bestyrelsens beretning i år; det bliver nemlig min sidste
beretning som formand.
18 år har jeg siddet i bestyrelsen, og jeg har bestridt formandshvervet gennem de seneste 14 år; først fire
år som formand for Kulturel Fællesforening i Frederikssund, og siden kommunalreformen i 2006 som formand for Kulturrådet i Frederikssund, som jeg i sin tid selv tog initiativ til at stifte.
Dermed er det i år ti år siden vi udvidede paraplyen til at dække hele den nye kommune, og dette – kombinret med et alt for stort arbejdspres – syntes jeg må være anledningen til at jeg trækker mig lidt i baggrunden og overlader formandshvervet til en anden, selv om det naturligvis ikke har været en helt let beslutning.
Derfor er jeg glad for at bestyrelsen i aften kan indstille Lars Jepsen-Sølvhøj, som repræsenterer Frederikssund Ny Initiativråd, til posten som formand. Helt slipper jeg dog ikke rådsarbejdet. Jeg håber at fortsætte
som suppleant i bestyrelsen, og så får jeg qua mine poster som formand for Folkeoplysningsudvalget og
medlem af Fritidsudvalget fortsat et meget tæt samarbejde med den nye formand og resten af bestyrelsen
:-)
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Kenneth Jensen
formand
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