
 

Vi er din forenings 
forlængede arm



"
KULTURELT SAMRÅD i Furesø er en paraplyorganisation 
for kommunens kulturelle foreninger, institutioner og 
grupper. Vi er med til at udvikle, støtte, stimulere og styrke 
et bredt og varieret kulturliv i kommunen samt at øve 
indflydelse på kommunens kulturelle helhedsplan. 
"
Med vores direkte kontakt til kommunen og dens politikere, 
kan vi til enhver tid hjælpe din forening bl.a. med at finde 
egnede lokaler, søge tilladelser og tilskud samt andre vigtige 
emner.  
"
Kulturelt Samråd kan tage initiativ til kulturelle aktiviteter 
samt rådgive Furesø Kommunes politikere på det kulturelle 
område. Vi holder to årlige møder med Kulturudvalget samt 
2 årlige koordineringsmøder med Kulturudvalget og 
Kulturhusets brugere. 
"

Vi er din forenings talerør



"
"
“Den, der ikke er synlig, eksisterer ikke!” 
"
KULTURELT SAMRÅD i Furesø er med til at synliggøre din 
forenings aktiviteter.  
Det sker bl.a. på den årlige Forenings- og Kulturfestival i 
september samt i kultur- og eventkalenderen “Mit Furesø”. 
"
•Vi kan tage initiativ til at koordinere og formidle 

aktiviteter, som din forening ikke selv magter 
•Vi kan medvirke til at formidle informationer om 

kulturaktiviteter til kommunens borgere, 
• Vi kan rådgive og støtte foreningsmedlemmerne, 
• Vi kan hjælpe med at finde egnede lokaler til kulturelle 

aktiviteter.

Vi gør din forening synlig 





Aktivscenen 
Amnesty Farum 
Amnesty Furesø/Værløse 
Argentinsk Forening 
Azurmalerne 
Billedskolen i Farum 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Flyhistoriske Museum 
Dansk Handicap Forening Furesø 
Den Røde Baron 
Egnsteatret Undergrunden 
Ellegården 
Fandango Revyen 
Farum Bridgeklub 
Farum Folkedansere 
Farum Frimærkeklub 
Farum Gymnastikforening 
Farum Husholdnings-forening 
Farum Jazzklub 
Farum Keramikforening 
Farum Kulturhus 
Farum Lokalhistoriske Forening 
Farum Lystfiskerforening 
Farum Møntklub 
Farum Pensionistforening 
Farum Modeljernbaneklub 
Farum Seniormotion 
Farum Sogns Menighedsråd 
Farum Sten- og Smykkeklub 
Film Art Skolen 
Foreningen for gamle 
selskabsdanse 
Frivilligcentret Furesø 
Furesø By & Land 
Furesø Diabetesforening 
Furesø Høreforening 
Furesø Kreativ- og 
keramikforening 
Furesø Kunstforening 

Furesø Museerne 
Furesø Musikforening 
Furesø Tamilsk Venskabsforening 
Galaksen 
Grafen 
Hareskovby Medborgerforening 
Hatteforeningen Margrethe 
Keyaki Bonsai Klub 
Lillevangs venner 
Lions Club Furesø 
Miniatureforeningen 
Middelalder Tempelriddere 
Pensionistforen. v/Flyvestation 
Værløse 
Røde Kors 
Route ’66 
Regnbuen 
Sct. Georgs Gildet Farum 
Sct. Georgs Gildet Værløse 
Seniorklubben 
Skolelandbruget 
Skovhuset ved Søndersø 
Spil Dansk i Farum 
Syvstjernescenen 
The Game Boys 
Undergrundens Venner 
Værløse Børneteater 
Værløse Fiskeklub 
Værløse Folkemusikanter 
Værløseegnens Historiske 
Forening  
Værløse Kultur & Samfund 
Værløse Motionsgang 
Værløse Skakklub 
Værløse Vinvenner 
Visens Venner Furesø 
Ældresagen i Farum 
Ældresagen i Værløse 
Øjenforeningen Nordsjælland

Vi er der for 74 foreninger



"
"
Alle foreninger, klubber og organisationer i Furesø, der har 
et kulturelt formål, og som ikke er tilknyttet en lokal 
hovedorganisation, kan blive medlem af Kulturelt Samråd. 
"
Kommunale institutioner under kulturforvaltningen er 
automatisk samarbejdspartnere. Institutioner har ikke 
gennem Kulturelt Samråd høringsret over for kommunen og 
har kun stemmeret i Kulturelt Samråd i sager, der ikke 
vedrører den enkelte institutions arbejdsområde.  
"
Kommunale institutioner kan maksimalt have én plads i 
bestyrelsen for Kulturelt Samråd 
"
Politiske partier og organisationer med tilknytning til 
politiske partier kan ikke optages. Det gælder også 
foreninger med et kommercielt formål. 
""

Bliv medlem, det betaler sig

   Det koster kun 100 kr!



"
På vores hjemmeside www.furesoekultur.dk/ finder du alle 
oplysninger om Kulturelt Samråd. Det er også her, din 
forening kan melde sig ind. Det kan desuden ske med mail 
til: medlem@furesoekultur.dk 
"
4 til 6 gange årligt udsender vi et nyhedsbrev til alle på 
maillisten. Hvis du ikke får nyhedsbrevet og gerne vil have 
det eller skifter mailadresse, så send os en mail. De i din 
bestyrelsen, der får nyhedsbrevet må også meget gerne 
sende det videre ud til jeres medlemmer. 
"
Ring til os.  
På telefon 4499 7727 får du fat i vores formand Tom Høst, 
som hjælper med svar og gode råd til din forening.

Kontakt os - vi lytter!

http://www.furesoekultur.dk/
mailto:medlem@furesoekultur.dk
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www.furesoekultur.dk

"
Kultur er benzin og ild i røven, en evne til ikke at 
kunne sidde stille, men hele tiden at flytte sig, at 
finde takten ikke i det taktfaste, men i den store 
ubestemmelige rytmik, der er vores fælles vilkår. 

"
         Klaus Rifbjerg
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