Dette nytårsbrev handler først og fremmest om

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Torsdag d. 27. februar kl. 19.30

i
Farum Kulturhus
Foreningslokalet (i bunden af ganggalleriet)
Læs lidt om de kandidater, der forlods har opstillet til bestyrelsen.
Dette skal dog ikke afholde nogen fra at opstille på selve mødet.
Læs også forslag til ændring af vedtægter.

Kulturelt Samråd i Furesø er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper i kommunen. Kulturelt Samråd skal medvirke til at udvikle,
støtte, stimulere og styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som helhed.
Kulturelt Samråd har til opgave at være bindeled mellem kulturelle forening, organisationer, institutioner mv. og de kommunale myndigheder, sam at øve indlydelse
på kommunens kulturelle helhedplan.

FORENINGSFESTIVAL 2014
Lørdag d. 27. september

ZANNE JAHN (nuværende medlem af bestyrelsen)
Jeg er keramiker og billedkunstner. Har gennem de sidste 38 år,
hvor jeg har boet i kommunen, aktivt været en del af foreningslivet. Jeg har gennem de sidste 20 år været tilknyttet Farum Kulturhus som leder, hvor foreningerne, for mig, altid har været en tæt samarbejdspartner.
Jeg syntes det er vigtigt at de kulturelle foreninger i Furesø Kommune lærer
hinanden at kende. Dels igennem det netværk som Kulturelt Samråd kan tilbyde, men også fremadrettet gennem den nye elektroniske kulturkalender,
"Mit Furesø" . .
Jeg syntes at Kulturelt Samråd skal være med til at understøtte, og formidle
og få udbredt, foreningernes mangfoldighed og indhold. Arbejde for et godt
og bredt samarbejdet, mellem de kulturelle foreningerne og kommunens kul-

KJELD CHRISTENSEN (nuværende mdlem af bestyrelsen)
Tidligere formand for De Studerendes Råd Handelshøjskolen København. Selvstændig erhvervsdrivende i alle mine aktive erhvervs
år. Bestyrelsesposter i erhvervslivets interesseorganisationer.
Gruppeleder i ”Peter Lassen ” spejdergruppe. Formand for Spejdernes Genbrug i 25 år. Repræsenterer Sct. Georgs Gildet Farum i Kulturelt Samråd.
Arbejder i Kulturelt Samråd især for lettelse af foreningernes problemer med
at få flere medlemmer og med bedre kendskab til disses aktiviteter og arrangementer. Desuden arbejder jeg for et bedre gensidigt kendskab til aktiviteter i Værløse og Farum. Jeg er medlem af 7 - 8 foreninger i Furesø, beliggende på begge sider af Fiskebækken

PER K. LARSEN
Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil medvirke til at styrke og udvikle
kulturlivet og kulturpolitikken i Furesø. Min baggrund er at min familie og jeg har nydt at være brugere i de over 30 år vi har boet her.
I årene 2009 – 2013 var jeg medlem af Byrådet, herunder Kultur-fritids og
idrætsudvalget og fik et dybere indblik i de mange muligheder, vi har og hvad
der skal til for at realisere dem.

OLE BERNER (nuværende medlem af bestyrelsen)
Jeg er født i 1925 - senere uddannet teknikumingeniør i 1949. Jeg
flyttede til Værløse i 1968 og bor stadig i det samme hus, som jeg
flyttede ind i for efterhånden mange år siden. Min familie var dengang på 5 medlemmer, nu bor jeg alene. Min kone døde af Atlzheimer og mine tre voksne børn er gift og bor i København.
Jeg har været spejder i DDS fra 1938 og har i mine år i Værløse været aktiv
på Mosegården, dengang museet blev drevet af Historisk Forening.
Jeg var sammen med Svend Krarup Furesøs repræsentanter, da dronningen
inviterede til havefest d. 18. juni i 2012 for 800 frivillige

JØRGEN LINDEMANN
Jeg er 66 år og har for mange år siden - i 1981 - en Højere handelseksamen. Derefter i mange år arbejdet som tekstforfatter
på store reklamebureauer for senere at drive selvstændig reklamevirksomhed i 13 år.
Medstifter - og bestyrelsesmedlem i Farum Jazzklub siden 1989 - så det er 25
år siden jeg var med til at starte Jazzklubben netop i år. PR-ansvarlig for
Jazzklubben. Mit foreningsliv har også siden været bestyrelsesmedlem og
tekstforfatter i Fandango Revyforening- faktisk helt tilbage fra 1999. I samme
periode har jeg også stået på scenen.
Har siddet i Kulturelt Samråds bestyrelsen for mange år siden.
Bor i Farum. Gift med Birgit. To børn. Spiller tennis, passer hus og have, etc.

