
Referat af repræsentantskabsmøde  
torsdag den 26. februar 2015 i foreningslokalet, Farum Kulturhus 

Deltagere for KS: Tom Høst, Per K. Larsen, Peter Kronborg, Britt Schøt-Nielsen, Jørgen 
Doctor og Jørgen Lindemann. 
  
Deltagere fra foreningerne: Marianne Halberg, Furesø By & Land; Svend Aage og 
Hanne Hansen, Selskabsdanserne; Hanne Kjærgaard, Farum Sogn; Birthe Olesen, 
Ældre Sagen Værløse; Karin Beyer, DH-Furesø; Gitte Åkjær, DH-Furesø; Tue Bertelsen, 
Syvstjernen; Ole Jeppesen, Lillevangs Venner; Erik Sørensen, Farum Folkedansere; 
Lissen Grønkjær, Ældre Sagen; Ninna Nørager Nielsen, Aktiv Scenen Værløse og Tove 
Jensen, Historisk Forening i Værløse. 
————————————————————————————————————— 

Valg af dirigent og referent 
Lissen Grønkjær blev valgt til dirigent og Jørgen Lindemann som referent. 

Præsentation 
Foreningernes deltagere og KS bestyrelse præsenterede sig selv. 

Beretning til repræsentantskabsmødet 
Formand Tom Høst fortalte om KS’s aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde:  
• Største aktivitet var Kultur- og Foreningsfestivalen i september med mere end 35 foreninger. 
Der kom ca. 4000 besøgende.  
• Mit Furesø - digital kulturkalender. Her kan alle kulturelle foreninger få lagt deres 
arrangement ind. I frivilligcenteret kan man få eventuel hjælp. 
• Aftale med frivilligcenteret. Alle foreninger skulle have fået en USB-nøgle med nyttige 
informationer. Hvis en forening ikke har fået den, skal de sende en mail til Tom Høst: 
medlem@furesoekultur.dk  
• Møde i januar 2015 om bl.a. tilskudsmuligheder. Ca. 100 deltagere. 
• Møder med Folkeoplysningsudvalget om bevillinger, lokaleanvisning.  
• KS har deltaget i planlægningsmøder omkring Flyvestationen og de aktiviteter, der skal 
finde sted. 
• Furesø læser i januar 2015 på Værløse Bibliotek. Stor succes. 
• Møder omkring renovering og udnyttelse af Satellitten.  
• Velkomstmøder med nye tilflyttere. 
• KS er i gang med at lave en foreningskalender. Hvis man vil have sin forening omtalt, skal 

man sende et par linier og også gerne billede til Tom Høst på mail: 
medlem@furesoekultur.dk                                                                                    Indtil nu 
har KS modtaget oplysninger fra omkring 35 foreninger. 

• 4 til 6 gange om året sender KS nyhedsbreve ud til foreningerne.  
• 1til 2 gange om året holder KS møde med Kulturudvalget. 
• Foreningernes engagement i skolearbejdet. Der planlægges møde juni hvor foreninger og 
skoler mødes om skoleåret 2015/16. 

Forsamlingen godkendte formandens beretning. 



Forslag fra repræsentanterne: 
• Sæt kulturen i spil. Aktivere unge og nytilflyttere. 
• Forslag til at lave arrangementer med udøvende kunstnere. 
• Hvordan får vi samlet små foreninger? 
• Suppleanter bør være med til bestyrelsesmøder. 

Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
Brit Schøt-Nielsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Forslag om aktiviteter i den kommende år 
I forbindelse med Kultur- og Foreningsfestivalen vil det være en god idé at involvere 
deltagende foreninger som “hjælpende hænder”. 
Per K. er i tvivl om værdien og formålet med Kulturfestivalen og mener, at det er foreningerne 
selv, som skal stå for arrangementet. Per bemærkede, at hans kommentar står for egen 
regning, og at det ikke er bestyrelsens opfattelse.  

Der er oprettet et “centralt register”, hvor foreningerne skal indberette antal medlemmer, 
arrangementer, lokalebookinger o.a.  

Fastsættelse af kontingent 
Der var enighed om at beholde 100 kr. om året. 

Bestyrelse 
Peter, Brit og Jørgen Lindemann træder ud.  
Tom, Per K., Jørgen Doctor og Zanne Jahn fortsætter. 
Tue Bertelsen fra Teatergruppen Syvstjernen, Tove Jensen fra Historisk Forening i Værløse og 
Gitte Åkjær fra DH-Furesø var villige til valg til bestyrelsen.  
Den nye bestyrelse blev valgt med akklamation. 

Foreningerne opfordres til at spørge blandt medlemerne om, der er emner til suppleant-
posterne. 

Valg af revisor  
Erik Juul fortsætter som revisor. 

Eventuelt 
Der kom et par rettelser til foreningsnavne i KS-folderen. 

Formanden takkede repræsentanterne og mindede om, at de foreninger, der deltager og er 
aktive, er dem, der er har indflydelse. 
Til slut takkede Tom de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for KS. 

Referent Jørgen L. 
26.2.15


