
REFERAT FRA ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KULTURELT SAMRÅD  
ONSDAG DEN 20. MARTS KL.19 

 
FORMANDEN Tom Høst bød velkommen hvorefter Jørgen Lindemann blev valgt til dirigent og 
Ole Berner til referent. 
 
Der blev opfordret til at alle mødedeltager præsenterede sig, hvorefter formanden afgav sin 
beretning og kom ind på at årets start med forårets ekstraordinære generalforsamling, hvor der blev 
valgt ny bestyrelse. 
 
Bestyrelsens beretning ved formanden: 
Tom redegjorde for Kulturel Samråds formål og de forskellige aktiviteter, der var afholdt i årets løb. 
En koncert med kun 50 deltagere, en Kultureldag holdt i Farum Kulturhus med god deltagelse, trods 
den korte forberedelses tid, og kursus i brugen af Kultunaut. 
I år bliver kulturdage holdt i Farum lørdag den 14. september, næste års kulturdag,  vil dagen blive 
afholdt i Galaksen i Værløse for at stræbe efter at Værløse foreningerne melder sig ind 
Der blev også oplyst at der i april holdes en aften med temaet, Den gode presse meddelelse. 
Der blev også nævnt at Furesø Kommune har investeret i en IT kalender, bestyrelsen er orienteret af 
Peter Rosgaard, og kalenderen er planlagt til start her i første halvår. Tom omtalte ligeledes 
foreningens hjemmeside samt nyhedsbrevet, der udsendes ca. hver 6. uge. 
 Tom fortale ligeledes at foreningens mail liste vil blive strammet op, idet der har været og er fejl i 
listen og at der ofte kommer besked tilbage ”modtagerens mailbox er fuld, beskeden kan ikke 
leveres”.  
Tom takkede Ilse, Kirsten og William, der træder ud/er trådt ud af bestyrelsen for godt arbejde 
gennem mange år. 
Beretning godkendtes af forsamlingen. 
 
 
Regnskab ved Kjeld Christensen (kasserer)  
Kjeld Christensen kommenterede det udleverede regnskab og revisorens kommentarer. Fra tidligere 
formand i Kulturelt Samråd Annett Skjeldager blev rettet forespørgsel omkring manglende 
udbetaling til en udsendt kalender. Dette blev af såvel kasserer som formand begrundet i manglende 
/ korrekt bilag. Specifikt regnskab blev derfor videregivet til kommunen og ligger i dag ikke 
længere i Kulturelt Samråds regi. 
Under budget fremlagde Kjeld Christensen en forventet udgiftspost på Samrådets deltagelse i 
Kulturelle Samråd Danmarksårsmøde i efteråret 2013, denne gang i Hirthals. 
Regnskab og budget blev godkendt 
. 
Pkt.5 Indkomne forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag var modtaget 
 
Pkt. 6 Planlagte aktiviteter 
I formandens beretning er omtalt de planlagte arrangementer, her skal dog nævnes Kulturel 
Samråds søndag den 7. april i Kulturhusets cafe med spisning og rundvisning af 
Chrisianiaudstillingen og cafe 
 
Pkt. 7 Budget godkendelse skete sammen med regnskabsgodkendelsen 
 



Pkt. 8 kontingent  
er fortsat kr., 100 pr. forening 
 
Pkt.9 Valg til Bestyrelsese, suppleantr samt revisor:            
Valgt til bestyrelsen blev fra siddende bestyrelse Zanne Jahn, Kjeld Christensen, Ole Berner og 
Tom Høst. 
Nye medlemmer i bestyrelsen: Britt Schøt-Nielsen og Peter Kronborg 
Suppleant: Hans Gammeltoft. 
Bestyrelsen fik mandat af forsamlingen til at finde et syvende bestyrelsesmedlem. De fremmødte 
foreninger opfordredes også til at gå hjem i deres respektive foreninger og se, om det var muligt at 
finde det sidste bestyrelsesmedlem.  
  
Revisor Allan Rasmussen 
 
Pkt. 10 Evt Intet 
 
Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden 
 
Referent Ole Berner 
 
 

 


