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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.
I Furesø kommune er der omkring 100 foreninger, der naturligt hører under Kulturelt Samråd - lidt over halvdelen
er medlem. Hvad med resten ?
Se længere inde i Nyhedsbrevet, hvordan man melder sig
ind.

KONTINGENT
Kontingent er 100,00 kr. pr. år og betaling kan gøres
via bank:
Registreringsnr: 2413 kontonummer: 0413 114 128
Kontakt til kassereren mail: kasserer@furesoekultur.dk

INDMELDELSE

- TRYK HER

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016
afholdes tirsdag d. 2. februar - kl. 19.00
Foreningslokalet i Farum Kulturhus
Dagsorden iflg. vedtægterne (kan downloades fra hjemmesiden)
Der er bl.a. valg til bestyrelsen - der er mulighed for en plads i bestyrelsen eller som suppleant.
En beskrivelse af et bestyrelsesmedlem:
Du går ikke ind i bestyrelsesarbejdet for at fremme din egen eller din egen klubs specifikke interesser, men for at arbejde bredt for kulturen i hele Furesø Kommune.
Du vil gerne være med til at påvirke kommunens kulturpolitik, hvor det er helheden og
heller ikke partipolitiske, men kulturpolitiske interesser, der driver værket.
Furesø kommune er med sine omkring 100 kulturelle foreninger et rigtig dejligt sted at bo,
og som helhed behandles kulturen godt af kommunen, men ting kan altid blive bedre og
det kan du som bestyrelsesmedlem være med at udvirke for fællesskabets bedste.
Vi håber i Kulturelt Samråds bestyrelse på et godt fremmøde.

Lørdag d. 26. september afholdtes traditionen tro den årlige forenings– og kulturdag.
Medvirkende på dagen var:
Farum Senior Motion
Skovhusets venner
Lillevangs venner
Farum Lokalhistoriske Forening
Danmarks Flyvehistoriske Museum
Værløse Folkemusikanter
Keyaki Bonsai Klub
Visens Venner
Amnesty Furesø
Farum Jazzklub
Teatergruppen Syvstjernen
Værløseegnens historiske Forening
Menighedsrådet i Farum Sogn
Støtteforeningen Fontænehuset
Furesø Musikforening

Furesø Garden
Furesø Teater
Furesø Bridge
Miniatureforeningen Mini
Farum Møntklub
Azurmalerne
Furesø Agenda 21
Ældresagen Farum
Ældresagen Værløse
Farum Kunstforening
Skolelandbruget
Skolehaverne
Farum Frimærkeklub
Farum Keramikforening
Frivilligcentret

En stor tak til alle deltagende foreninger - for et stort og flot arbejde med præsentation af
jeres forening i jeres stande, for jeres optræden og for en hyggelig dag sammen med mulighed for gode ”snakker” på kryds og tværs.
Det er ikke sikkert, man på en sådan dag får nye medlemmer (nogle gjorde), men man
får præsenteret sin klub og sin interesse for en masse andre mennesker.
Vi håber, I føler det var lige så vellykket en dag, som vi gjorde.
På gensyn næste år

Kulturelt Samråd er på Facebook. Siden opdateres løbende.
Facebook redaktør er Tue Bertelsen. Gode idéer - ønsker om opslag mv. sendes
til Tue på tue@furesoekultur.dk
Når du går på Facebook så giv siden et LIKE

Du kan også besøge vor hjemmeside

www.furesoekultur.dk
På hjemmesiden finder du bl.a indmeldelsesblanket, vedtægter, download af brochurer,
tidligere nyhedsbreve, link til relevante steder og meget mere.
Brug hjemmesiden

BRUGER DIN FORENING MIT FURESØ ?
BRUGER DU SELV MIT FURESØ ?
MIT FURESØ er en rigtig god, gratis måde at gøre opmærksom på arrangementer i jeres
forening.
Aktiviteter lægges ind via Kultunaut - vejledning kan downloades fra Kulturelt Samråds
webside.
Hjælp kan fås i Frivilligcentret i Farum Kulturhus

På nuværende tidspunkt har en del idrætsforeninger og kulturelle
foreninger lagt tilbud ind på portalen SKOLEN I VIRKELIGHEDEN.
I har tidligere modtaget opfordring til at komme med tilbud til skolerne, og fået at vide, at
man kan tilbyde aktiviteter uden honorar - eller med aflønning til en selv eller den forening, man repræsenterer.
Prøv at gå på webstedet www.skolenivirkeligheden.dk. Furesø kommune har her en
indgangsportal med de tilbud, der pt. er lagt ind.
Der kan tilbydes hjælp fra forvaltningens side, hvis man har et tilbud, men ikke lige kan
gennemskue, hvordan det lægges ind.

