I dette nummer af Kulturnyt kan i læse lidt om:
FORENINGSDAG 2015
HØRINGSSVAR FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ TIL BALANCEKATALOGET
DEN ÅBNE SKOLE - MARKEDSPLADS - SKOLEN I VIRKELIGHEDEN

HØRINGSSVAR FRA KULTURELT SAMRÅD
VEDR. BALANCEKATALOGET:
Kulturelt Samråd vil gerne udtrykke beklagelse over de planlagte besparelser
på kulturen i Furesø Kommune.
Kulturtilbuddene betyder rigtig meget for kommunens mange indbyggere og
de der overvejer netop Furesø Kommune som bopælskommune.
Byrådet har de seneste år fremmet en politik, hvor hele kommunen gerne
skulle være en del af fællesskabet gennem blandt andet partnerskaber med
foreningerne. Vi frygter at denne udvikling vil lide skade ved de planlagte besparelser.
Tilskud til foreningernes aktiviteter, lokalernes vedligeholdelse mv. beskæres.
Det planlægges også i forbindelse med en bedre udnyttelse af lokalerne at
indføre et gebyr pr. brugt/bestilt time - også her en besparelse, som vil ramme nogle af foreningerne endog meget hårdt. Da denne besparelse primært
har til hensigt, at fremme en bedre udnyttelse af lokalerne må der være andre metoder til dette end den foreslåede der er meget bureaukratisk.
Furesø kommune har et af landets mest aktive foreningsliv inden for såvel
kultur som idræt. Vi anbefaler, at der i videst muligt omfang tages hensyn til
disse ved de endelige budgetforhandlinger. Skal foreningerne på sigt inddrages i hele projektet omkring fx. Den Åbne Skole må de også føle, at de værdsættes.
I Balancekataloget tales om at “Samle og samtænke tilbud – kraftcentre og
satellitter” bl.a. udmyntet i samling af aktiviteter og tilbud i de to kulturhuse,
Galaksen og Farum Kulturhus. Vi anbefaler her at medtage erfaringer fra de
senere års brug af stederne - såvel hvad angår kommunale institutioner som
foreninger, såfremt tankerne føres ud i livet. Bibliotekerne er i dag - og har i
mange år været omdrejningscentre for aktiviteter og samvær, fristed for børn
med meget mere. Samvær og aktivitet kræver kvadratmetre, så vi anbefaler
at bibliotekernes nuværende areal beholdes. Ligeledes anbefaler vi bemanding
af bibliotekerne i såvel Værløse som Farum og forventer, at de personalemæssige besparelser, der måtte være nødvendige laves i et fornuftigt samarbejde mellem personale og forvaltning.
Vi forstår idéen om “kraftcentre og satellitter” som en samling af musik, teater, kunst og litteratur primært på en lokation fordelt over de to kulturhuse
med resp. hensyntagen til nuværende primær udnyttelse. Megen aktivitet inden for det samme område giver klart en synergieffekt, men man skal nok
passe på at centralisering ikke skader sammenhængskraften i kommunen.
Tom Høst
fmd.Kulturelt Samråd Furesø

Sidste års foreningsdag var generelt en rigtig stor succes. Omkring 35 foreninger deltog,
tæt ved 4000 besøgende. Dertil kom et godt vejr, der gjorde alle de mange udendørsaktiviteter endnu bedre, underholdningen i teatersalen trak også mange tilskuere.
Men - problemer var der selvfølgelig også. Først og fremmest meget sene tilmeldinger fra
alle jer i foreningerne. Det gjorde arbejdet for de få vi var i arrangementsudvalget endnu
større. Frameldinger i sidste øjeblik - og tilmeldinger - gjorde at programmet i teatersalen
hele tiden måtte revideres.
Så vores bøn til Jer:




Tilmeld jer i rigtig god tid i år - gerne allerede nu.
Har du/I lyst til at deltage i planlægningsarbejdet så send en mail herom. Vi starter
op lige efter sommerferien.
Tilmeld jer også med underholdning, optræden mv. og igen jo før jo bedre.
Tilmelding på: medlem@furesoekultur.dk

Så snart vi er tilbage fra sommerferie hører i nærmere, herunder også om planlægningsdage.
Og selve foreningsdagen er i 2015

Lørdag d. 26. september
Og vi har besluttet at i år foregår selve arrangementet mellem kl. 10.00 og 14.00. Sidste
år begyndte de første gæster at komme allerede ved ti-tiden og til gengæld ebbede besøgstallet meget ud efter kl. 14.00.
Det vi derfor også sige at montering af boder, indbæring af udstyr til optræden osv. Foregår mellem 8.00 og 10.00.
På Kulturelt Samrårds hjemmeside kan ses et kort videoklip fra sidste års festival

www.furesoekultur.dk

SKOLEN I VIRKELIGHEDEN
DEN NYE SKOLEREFORM OG FORENINGERNE
MARKEDSPLADS SOM FØRSTE SKRIDT
Torsdag d. 11. juni havde Skoleforvaltningen, FOU, FIR og KS i samarbejde arrangeret
en eftermiddag med en markedsplads.
Markedspladsen skal forstås på den måde, at kommunale institutioner, klubber, foreninger og erhvervsliv havde mulighed for at møde lærere fra alle skolerne lærerteams.
I alt 57 deltagere havde fået hver deres bord ved dette, det første møde med skolerne.
Heraf i alt 16 med relation til Kulturen og naturen i Furesø.
Ved samme arrangement lød også startskuddet til platformen SKOLEN I VIRKELIGHEDEN. Det er her man digitalt kan lægge foreningens / institutionens / enkeltpersonens tilbud til skolerne ind. Hjælp kan hentes hos forvaltningen.

Foto: Morten Arnfred

Kulturelt Samråd har udgivet en folder på 12
sider med en kort beskrivelse af en stor del af
foreningerne og institutionerne under Kulturelt Samråd. Udover logo, nogle få ord er her også de pt. aktuelle kontaktoplysninger.
Folderen blev i maj måned uddelt ved velkomstmødet for nytilflyttere og ligeledes torsdag
d. 11. juni til skolerne ved Markedsdagen. Endvidere ligger den i mindre oplag på bibliotekerne og vil være at finde på Foreningsdagen.
Viser brochuren sig at være en god idé - og kan/bliver den brugt, kan vi senere på året
lave en nyredigeret udgave (også hvis der skulle være ændringer i kontaktoplysninger) og så forhåbentlig med info om de foreninger, der ikke i første omgang sendte materiale
til os.

Til foreningerne.
Husker I at bruge MIT FURESØ når I afholder et arrangement, hvor der er adgang for alle ?
Det er gratis, den bliver brugt, den giver et godt overblik
Har du/I problemer med at lægge informationer, evt. billeder, logo mv. ind kan du/
I kontakte Frivilligcentret i Farum Kulturhus, som vil være behjælpelige.

