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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev januar 2021 

 

Kære foreninger 

Vi i KS håber I alle er kommet godt ind i det nye år 2021. Vi håber for os alle at Coronaen snart slipper sit tag i os så vi 

igen kan være aktive i vores foreninger. 

Selvom meget er lukket ned – og vel i virkeligheden det meste – er der jo nogle ting, der også skal fungere i 

dagligdagen. Så derfor har vi i dette nyhedsbrev info omkring: 

• Rygeforbud – kom gerne med jeres forslag 

• Kontingent til Kulturelt Samråd – udskydes til 2022 – samt Kulturelt Samråds generalforsamling 

• Nye puljer til kulturen 

• Furesø Kommunes retningslinjer om generalforsamlinger i 2021 

Vi ser frem til igen at kunne mødes og have nogle gode kulturelle oplevelser – sammen. 

På godt gensyn 

Ilse 

Tlf. 28 21 52 92 

 

Røgfri fremtid på kultur-, fritids- og idrætsområdet 

Byrådet besluttede 16. december at indføre røgfrie kommunale udearealer, hvor børn og unge færdes. Derfor vil 

kommunale matrikler, der huser idræts- og fritidsfaciliteter samt legepladser på offentlig grund, i løbet af 2021 blive 

røg- og tobaksfri. Konkret vil det betyde, at man som borger vil møde skilte med venlige henstillinger om, at man som 

ryger eller tobaksbruger trækker væk fra de berørte matrikler.  

Byrådet drøftede sagen den 16. december og besluttede blandt andet, ”At drøfte med Furesø Idrætsråd og 

Folkeoplysningsudvalg om hvordan vi fremmer røgfrie kommunale idræts- og fritidsfaciliteter”, og at dialogen 

gennemføres i 1. kvartal 2021.  

Vedhæftet er en liste over de steder Kommunen vil opsætte skilte. Man kan sikkert sagtens bruge andre former for 

information. Derfor vil Kulturelt Samråd gerne høre jer foreninger om I har andre forslag til information om 

rygeforbuddet. De vil blive modtaget med TAK. 

Jeg skal bede jer sende en mail med forslag til mig på ilses@privat meget gerne hurtigst muligt og gerne inden den 20. 

februar. Forslag efter denne dato vil dog også blive modtaget med TAK. 

Idræts og fritidsområdet 

Anlæg Antal skilte 

Store Idrætsanlæg  

Farum Svømmehal 2 

Værløse Svømmehal 1 

Farum Arena 2 

Søndersøhallen 2 

Bybækhallen 2 

Hareskovhallen 2 

Solvanghallen 2 

Kulturhuse  

Galaxen 2 

Farum Kulturhus 3 

Satellitten 2 

Stien/Byen 3 

  

  

  

  

  

Klubhuse  

Australsk fodbold 1 

Kirke Værløse 1 

Det Røde hus 1 

Hareskov fodbold 1 

Værløse boldklub 1 

Hangar 2 1 

Udendørs  

Fodboldbaner (øvrige) 4 

Parkour Stavnsholt 1 

Legeplads Farum Svømmehal 1 

Legeplads Bymidte 1 
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Skoleområdet 

Anlæg Antal skilte 

Egeskolen 2 

Syvstjerneskolen 2 

Hareskov skole 2 

Søndersøskolen 2 

Stavnsholtskolen 2 

Lyngholmskolen 2 

Solvangskolen 2 

Lille Værløse Skole 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent til Kulturelt Samråd og generalforsamling 2021. 

Kontingent 

Coronaepidemien går nu snart ind i sit andet år, hvor der ikke har været megen aktivitet – heller ikke på kulturfronten. 

Derfor har vi i Kulturelt Samråd besluttet IKKE at opkræve kontingent i år. Vi har heldigvis nået at stoppe 

opkrævningerne så ingen forening modtager opkrævning. 

Generalforsamling 

Kulturelt Samråd har valgt at udskyde vores generalforsamling til der bliver lukket op for samfundet igen. 

Vi har desuden været i kontakt med Forvaltningen for at blive klogere på, hvilke regler og bestemmelser der er 

forbundet med at udsætte en generalforsamling. Forvaltningen har mandag den 25. januar lagt retningslinjerne på 

Aktivfuresoe.dk. 

Se nedenfor. 

 

Kulturen og puljer 

Som I kunne læse i sidste nyhedsbrev er der nu oprettet en pulje til blandt andet kulturelle aktiviteter. Kulturelt Samråd 

hilser initiativet velkommen, vi har længe bedt om en pulje til Kulturen på lige fod med de puljer der findes til 

Fritidsområder og Idrætten. Der er dog den forskel at denne pulje skal søges via KFIU (Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget), hvorimod puljerne til Fritid og til Idræt søges via Folkeoplysningsudvalget (FOU). Puljen kan søges af 

alle borgere i Furesø og kravet er at det er noget "nyt" man sætter i værk. Derudover er kravet at det relateres til 

indsatsområderne i politikken Vores Furesø. Puljen er på 200.000 kr. og man kan maximalt søge om 25.000.  

DEADLINE for ansøgning til KFIU er den 1. februar 

Kulturelt Samråd havde også bedt om at man undersøgte etablering af en kultur-pulje til aktiviteter for svage/ensomme 

ældre. En aktivitetspulje som bl.a. kunne give mulighed for en slags ”kulturpas” hvor man kunne søge tilskud til 

deltagelse i et eller flere kulturarrangementer i kommunen. Jeg tror og håber på at en sådan pulje ville have været en 

god mulighed for nogle ældre til at komme væk fra ensomheden og få mulighed for at deltage sammen med andre i 

nogle af de mange kulturoplevelserne i vores kommune. Men desværre – det blev ikke denne gang – dog har jeg ikke 

opgivet håbet om at politikerne kan få øjnene op for denne mulighed. 

Måske sidder nogle af jer inde med forslag til, hvad en sådan aktivitetspulje kunne bruges til. Så skriv gerne til mig. 

Jeg glæder mig til at høre fra jer. Ilses@privat.dk 
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Fra Kommunen 

Afvikling af generalforsamling og udskudt frist for lovpligtige dokumenter 

Furesø Kommune har offentliggjort retningslinjer for afvikling af generalforsamlinger set i lyset af corona-

restriktionerne. Læs det hele på: https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=149 

Vigtige ting er 

• Generalforsamlinger bør udsættes til forventeligt tidligst efter den 1. marts. 

• Bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og den slags møder afvikles virtuelt på en af de forskellige digitale 

platforme. 

• I perioden frem til at generalforsamlingen rent faktisk afvikles, må bestyrelsen kun agere som 

forretningsministerium og holde driften kørende. 

• Den kan ikke beslutte nye initiativer ud over den grundlæggende drift, da der ikke vil være budgetmæssig eller 

politisk dækning herfor.  

• Bestyrelsen kan altså ikke – på forventet efterbevilling – agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget, 

eksempelvis forslag om kontingentændringer, ændringer i vedtægter eller allokering af midler til nye projekter. 

Lovpligtige dokumenter 

På baggrund af Folkeoplysningsloven stiller Furesø Kommune krav om, at alle godkendte foreninger, der ønsker at få 

stillet lokaler til rådighed og/eller modtage tilskud, skal aflevere: 

1. Generalforsamlingsgodkendt regnskab 

2. Referat fra årets generalforsamling 

3. Kopi af de seneste godkendte vedtægter  

4. Erklæring om børneattester 

Fristen for upload af disse dokumenter på Aktivfuresoe.dk er udvidet til senest den 1. juli.  

 

Kurser for foreninger i Furesø Kommune 2020-2021 

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96 

 

 

Nyt fra Foreningerne 

Teatergruppen Syvstjernen – Professionelt sangkursus fra DATS 

Teatergruppen Syvstjernen trodsede coronaen og holdt et 10 

timers online sangkursus lørdag og søndag før jul.  

Underviseren var en professionel sangcoach fra DATS - Dansk 

Amatør Teater og Scenekunst - som havde foræret os kurset. 

Vores 10 deltagere lærte en masse og enkelte fik masterclass 

undervisning i solosang.  

På grund af forsamlingsforbud og lokalrestriktioner kan Teatergruppen Syvstjernen ikke gennemføre øvedage eller 

forestillinger i foråret 2021. Elever fra 2. klasse, plus deres forældre, kan dog allerede nu tilmelde sig vores 2021-2022 

sæson på https://teatergruppen.dk/ 

Læs artiklen i Furesø Avis. Læs om DATS: https://www.dats.dk/ 

 

 

https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=149
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96
https://teatergruppen.dk/
https://teatergruppen.dk/
https://teatergruppen.dk/
https://sn.dk/Furesoe/Teatergruppe-goer-klar-til-jubilaeumsforestilling/artikel/1371949
https://www.dats.dk/
https://teatergruppen.dk/
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Oplev kunst og kulturen derhjemme 

I denne tid, hvor alt er lukket, er det godt at vide, 

at I kan opleve kunst og kultur derhjemme. 

Google har med initiativet Arts & Culture gjort det 

muligt for alle at besøge f.eks. museer i hele 

verden. 

Se f.eks. Googles nye fortælling om den første 

jordomsejling, foretaget af den portugisiske 

søfarer Ferdinand Magellan og hans besætning – 

under spansk flag. Her har Googles medarbejdere i 

samarbejde med en lang række museer skabt et 

slags interaktivt museum, hvor man kan gå på 

opdagelse i alt fra gamle søkort til krydderiernes betydning for datiden – og altså skibet Victoria, der satte sejl 

(storsejlet alene vejede 1.400 kilogram) i 1519 fra Sevilla. 

https://artsandculture.google.com/project/first-world-tour 

Googles fortælling om Magellans rejse er blot den seneste af en lang række af virtuelle museumsoplevelser i Googles 

forsøg på at bevare og holde liv i verdens kulturelle og historiske arv. Google kalder det ‘Google Arts & Culture’, og i 

det enorme bibliotek kan du besøge alverdens kunstmuseer og læse om historiske begivenheder. 

Så er du træt af, at museerne er lukkede – og opsat 

på at undgå Facebook eller fordummende videoer på 

YouTube – så er Googles fortællinger et godt 

alternativ. Og for tiden sætter Google altså fokus på 

Magellans færd, fordi det er 500 år siden, han og 

besætningen var omtrent midtvejs på deres tur rundt 

om Jorden. 

Besøg museer i hele verden, bl.a. Statens Museum 

for Kunst, på: 

https://artsandculture.google.com/partner 

Arts & Culture hjemmesiden er: 

https://artsandculture.google.com/ 

 

 

Retningslinjer for KS Nyhedsbrev 

Kære Foreninger – Det vil hjælpe os, hvis I overholder disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet. 

FORMAT:  

I kan sende arrangementstekst i mail eller som vedlagt Word- eller PDF-dokument. 
Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.  

HUSK evt. fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS 
Logo: Arrangørens logo som png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning. 
 
INDHOLD:  

Alle tekster skal for hvert arrangement indholde:  

Titel på arrangement og dato/tid for arrangement:  f.eks. Venter på Godot – Torsdag den 24. december 2020 kl. 15 
Navn på arrangør 
Ugedag: f.eks. Søndag 
Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19:30 
Beskrivelse af arrangement - Husk max. 400 anslag inkl. mellemrum 
Sted: Nøjagtig adresse, inklusive postnummer, så den kan indtastes på GPS. Evt. også bygning og lokale. 
Hjemmeside: Link til foreningens hjemmeside, link til evt. tilmelding eller arrangementsbeskrivelse. 

 

 

https://artsandculture.google.com/project/first-world-tour
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/project/first-world-tour
https://artsandculture.google.com/partner
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Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev sendes primo marts. 

Deadline for input om jeres arrangementer i marts til maj er fredag den 26. februar. Og det skal sendes til 

nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk 

Birgit Kjeldgaard og Tue Bertelsen 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk. 

mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
http://eepurl.com/ccneM5
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/furesoekultur.dk

