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Bestyrelsens beretning for 2014 
 
Rådets arbejde i 2014 kan kort opridses i følgende punkter: 
 

1. Kulturkalenderen i Lokalavisen Frederikssund – og arbejdet med en ny elektronisk kalender 
2. Projekt om digitale infoskærme i kommunen 
3. Budget 2015, og besparelser på fritidsområdet 
4. Borgernes Hus 
5. Ny fritidspolitik 
6. Det løbende arbejde i Folkeoplysningsudvalget 
7. Uddelinger af Frederikssund Prisen 

 
Det er dog ikke det eneste vi har beskæftiget os med i årets løb, men alene hovedpunkterne. Vi har holdt ti 
bestyrelsesmøder, og deltaget både i landskonferencen for Kulturelle Samråd i Nykøbing Falster samt i et 
temamøde i Odense. 
 
 
1. KulturKalenderen i Lokalavisen Frederikssund 
Lige som i 2013 har vi i 2014 udgivet KulturKalenderen ni gange. Det vil sige alle årets måneder undtagen 
juni, juli og august. Størrelsen på annoncen blev efter sommerferien igen reduceret en smule så den nu kun 
udgør 2/3 side. 
 
Reduktionen i størrelsen skyldtes denne gang ikke prisstigninger eller ændringer af lovgivningen, men der-
imod et ønske fra vores side om at spare lidt på omkostningerne forbundet med udgivelsen. 
 
Det kommunale tilskud bliver ikke større, og fra 2015 forventer vi at vi bliver beskåret. Men ud over dette 
havde vi også behov for at skabe lidt rum i økonomien til at realisere vores nye elektroniske platform på 
kuf.dk, der foruden en ny digital kulturkalender også indeholder en rigtig flot beskrivelse af det meste offent-
lige kunst i Frederikssund Kommune. Denne del har Morten Ledet påtaget sig at oprette og vedligeholde. 
 
Vi havde håbet at have den nye platform klar til præsentation i dag – ja, faktisk skulle den have været klar 
allerede i løbet af 2014, men så langt er vi desværre ikke – primært fordi KultuNaut, der levere den tekniske 
løsning bag kalenderen, har været rigtig sløve til at få afsluttet deres del af arbejdet, og levere det lovede 
produkt. 
 
Selve kalenderen er 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. 
 
Samtidig er det vores målsætning at den nye platform skal indeholde informationer om alle vores kultur-, 
forenings- og aktivitetshuse, så det bliver let at finde informationer om hvilke faciliteter vi har i vores kom-
mune som I kan benytte fra foreningernes side. 
 
Målsætningen lige nu er at lancere platformen i løbet af foråret, eller senest til sommer. 
 
 
2. Projekt for infoskærme 
Sideløbende med projektet for den nye webplatform har vi i 2014 også arbejdet med et projekt for digital 
formidling af kulturelle aktiviteter via en infoskærm i hver af de fire hovebyer: Skibby, Jægerspris, Slangerup 
og Frederikssund. 
 
Tanken var at skærmene skulle kobles sammen med den nye webplatform, og via KultuNaut fødes med 
informationer om de lokale aktiviteter. 
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Vi afleverede vores ansøgning til Fritidsudvalget i december 2014. Projektet ville koste i alt omkring kr. 
80.000,-. 
 
Fritidsudvalget behandlende ansøgningen i februar i år, men imødekom den ikke. Dog syntes man godt om 
selve idéen, og derfor arbejdes der videre med en løsning i kommunalt regi – en løsning der går på op-
hængning af skærme i kommunens kulturhuse og haller. Vi regner naturligvis med at blive inddraget i det 
arbejde.. 
 
 
3. Budget 2015 
Ligesom de tidligere år har vi været inddraget i arbejdet med kommunens budget som dialog- og hørings-
partner. 
 
I modsætning til tidligere år var opgaven noget sværere – både i forhold til rent faktisk at komme i en reel 
dialog med Fritidsudvalget, men også at vinde nogen form for gehør for vores argumenter. 
 
Budgettet endte skidt for hele fritidsområdet. 
 
Kulturpuljen blev beskåret med kr. 200.000,- og Kulturpasset blev nedlagt. Ydermere blev der sparet kr. 
500.000,- på Folkeoplysningsudvalgets budget – næsten 8 % af udvalgets ramme. En besparelse der ram-
mer foreningerne direkte på deres tilskud. 
 
Vi valgte som noget nyt at slå os sammen med både Idrætsrådet og Børne- og Ungdomsorganisationernes 
Samvirke (BUS/Spejderne) for at gøre opmærksom på det ganske urimelige i de kraftige besparelser som 
det borgerlige flertal ville gennemføre. 
 
Det vakte opmærksomhed politisk, men desværre ikke nok til at rokke ved det borgerlige flertal, der valgte 
at gennemføre alle besparelserne. 
 
Det betød også at Borgernes Hus har fået noget længere udsigter, og udvidelsen af Kulturhuset Elværket 
som vi har kæmpet hårdt for, er gledet ud af budgettet. 
 
Samrådene har i fællesskab kritiseret hele processen, og bedt om en mere åben og reel dialog om mulighe-
derne i processen op til udarbejdelsen af budget 2016. 
 
 
4. Borgernes Hus 
Med budgetaftalen i 2012 besluttede byrådet at der i løbet af 2013 skulle ske en afklaring og endelig stilling-
tagen til det nye hovedbibliotek og kulturhus i bymidten af Frederikssund. 
 
På den baggrund blev der afholdt flere borgermøder med bl.a. Kulturrådet i 2013, og der blev også afholdt 
borgermøder i såvel Skibby som Frederikssund, hvor vi fra rådets side bemandede en stand om de frivilliges 
rolle og muligheder i sådan et nyt borgerhus. 
 
Debatten var ophedet - dog mest om placeringen, snarere end om indholdet. Det betød at der kom flere og 
flere divergerende solo-meldinger fra byrådets medlemmer. 
 
I 2014 har billedet været et noget andet. Her har faktisk ikke været nogen som helst debat – eller dialog i 
det hele taget – om bibliotek og borgerhus. 
 
Ved alle vores dialogmøder med Fritidsudvalget har vi spurgt til status, men kun fået henholdende svar. 
 
En kendsgerning er det dog, at der ikke længere budgetteres med det store projekt, men alene med et nyt 
hovedbibliotek. Til gengæld arbejdes der også på et nyt aktivitetscenter i Vinge, med bl.a. et lokalbibliotek. 
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Fra rådets side mener vi stadig der er behov for både et egentligt borgerhus og bibliotek med gode facilite-
ter for kunst og kultur. Derfor fortsætter vi presset. 
 
 
5. Ny fritidspolitik 
Fritidsudvalget besluttede lige efter valget at den eksisterende Kultur-, fritids- og idrætspolitik fra 2009 skul-
le revideres. Det er vi ikke uenige i, da en lang række af målsætningerne i politikken for længst er indfriet, 
og tiden nok er løbet fra andre. 
 
Vi deltog i første dialogmøde i februar, og har siden været med ved alle de åbne dialoglaboratorier, som der 
blev afholdt fem af i foråret. 
 
Senest har vi været til dialogmøde i oktober for at drøfte kulturens ønsker og forventninger til målene i en 
ny politik. Siden da er processen gået i stå, og vi har ikke hørt mere. Men mon ikke det sker i løbet af 2015? 
;-) 
 
 
6. Det løbende arbejde i Folkeoplysningsudvalget 
Arbejdet i udvalget har fortrinsvis koncentreret sig om tildeling af lokale-, aktivitets- og medlemstilskud til 
kommunens foreninger.  
 
Ud over dette har udvalget både haft fokus på folkeskolereformen og tankerne om den åbne skole, hvor 
foreningerne skal inddrages. Udvalget har også holdt en temadag om mulighederne for at skabe fritidstilbud 
i foreningerne for socialt udsatte eller svage unge. Det er sket med afsæt i kommunens nye kriminialitetsfo-
rebyggende plan, hvor der netop er fokus på at opdage de udsatte unge tidligt, og give dem et trygt tilbud i 
fritiden der kan fange deres interesse. 
 
Der er dog ikke kun fokus på 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 beg-
ge målgrupper, og hvor man kan deltage i foreningernes tilbud gratis. 
 
Det kræver imidlertid også at foreningerne klædes på til at tackle denne gruppe af unge. Derfor overvejer 
udvalget en ny form for lederakademi hvor fokus netop er på pædagogik og socialt arbejde – samt samar-
bejdet med kommunens familieafdeling og SSP, som også vil blive en nødvendig og integreret del for det 
lykkes. 
 
Projektet er i sin spæde start, men andre kommuner har haft stor succes med lignende projekter, så dem 
skeler udvalget naturligvis til. 
 
Hvis alt går efter planen, så hører I mere til dette projekt i løbet af 2015 eller 2016. 
 
Noget ganske andet er udvalgets fortsatte eksistens. Den har været til debat, affødt af Borgernes Liste. Fra 
Kulturrådets side fastholder vi betydningen af udvalget, som er et rigtig godt talerør for alle fritidsområderne 
og samrådene, og sikre os direkte indflydelse på hvordan midlerne til foreningerne anvendes. 
 
Det har der været enighed om i alle samråd, og heldigvis ser der ud til at være solidt politisk flertal for ikke 
at ændre på dette setup. Men intet er endeligt afgjort endnu. 
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7. Uddelinger af Frederikssund Prisen 
I slutningen af 2010 indgik vi i Kulturrådet et samarbejde med Arbejdernes Landsbank i Frederikssund - et 
samarbejde der første omgang handlede om uddeling af deres Frederikssund Pris fire gange årligt. 
 
I 2014 er prisen dog kun uddelt to gange – til: 
- Jørgen Christensen, Snake City Jazzfestival 
- Tania Olsen, Unicyklisterne 
 
Samarbejdet fortsætter uændret i 2015. 
 
 
De bedste hilsener 
på bestyrelsens vegne 
 
 
 
Kenneth Jensen 
formand 
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