Kulturelt Samråd Furesø – Bestyrelsens beretning 2019
Kulturelt Samråd Furesø ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, nemlig Anne
Sørensen (kasserer), Birgit Kjeldgaard, Gitte Åkjær, Ilse Schødt (formand),
Peter Helledie Stæhr, Tom Høst og Tue Bertelsen (næstformand).
Vi holdt 7 bestyrelsesmøder i 2019, hvor vi aftalte, hvorledes Kulturelt Samråd
Furesø skulle ledes, og hvilke aktiviteter vi skulle arrangere.
Vi besluttede først og fremmest at kontingentindbetalinger for 2020 skulle
flyttes fra ultimo 2019 til januar 2020. Det giver os et bedre overblik om
hvem, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2019.
Vi kunne se at vi havde medlemmer, der måske ikke optimalt hørte hjemme
Kulturelt Samråd Furesø.
Det gik imidlertid også op for os at andre Samråd havde det på nogenlunde
samme måde, hvorfor vi besluttede at gå sammen (via Folkeoplysningsrådet)
og prøve at få styr på en mulig ny ”fortælling” om Kulturelt Samråd. Dette
arbejder vi stadigvæk på og håber at vi kan indkalde jer alle til møde omkring
vores forslag i løbet af 2020. Vi arbejder ikke på mange samråd, men på at få
en struktur indenfor de nuværende samråd med flere uens foreninger til at
fungere.
Vi måtte også erkende at Foreningsfestivalen 2018 langt fra var en succes. Vi
inviterede derfor foreningerne til et møde, hvor vi kunne diskutere om det var
en god ide overhovedet med en Foreningsfestival. Som I alle har kunnet læse i
vores Nyhedsbrev var der flere foreninger der deltog i dette møde og
meningerne var meget spredte. Der kom flere ideer på banen:
bl.a. :
•

•
•
•

Kunne man dele det op i emne-temadage? Åbent hus med
repræsentation fra foreninger/kunstnere? Her kunne en forening
præsentere sig. Evt. med fællesspisning først.
Kunne man lave noget på en kulturdag (en lørdag)?
Der var også et ønske om et evt. samarbejde med de kommunale
institutioner.
En ide kunne også være opsøgning ift målgruppen af etniske borgere?

Konklusion:
Der var ingen entydig konklusion p.t. på spørgsmålene: Foreningsfestival:
skal/skal ikke - hvor? hvordan? Kulturelt Samråd arbejder videre med de
fremkomne synspunkter og vil senere komme med et konkret udspil, som
alle foreninger får mulighed for at forholde sig til.
Bestyrelsen er ved Birgit Kjeldgård og Ilse Schødt repræsenteret i
Folkeoplysningsudvalget, hvor Ilse også er næstformand. I år har en stor del af
dette arbejde bestået af budgetforhandlinger med kommunen som synes at vi
– sammen med Idræt og Fritidsaktiviteterne skulle lægge ca. 3 mio. kr. I KS
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spurgte vi jer foreninger til råds om hvor vi kunne se besparelser, vi fik mange
konstruktive forslag fra jer og siger tak for det. Efter lange forhandlinger og
diskussioner om bl.a. jeres forslag er vi nu landet meget fint.
Men med flere udgifter til kulturen følger nok desværre også endnu flere
sparekrav fra kommunen. I FOU regi har vi derfor nedsat en ”Sparebande”
bestående af en repræsentant for Kultur, 1 fra idræt og 1 fra det frivillige
fritidsområde. Vi arbejder meget fint sammen men vi har også brug for at stå
sammen.
Desuden er Kulturelt Samråd Furesø er repræsenteret i kommunens
talentprisudvalg (ved Tue Bertelsen). Tue Bertelsen og Birgit Kjeldgaard
deltog ved uddelingen af talentprisen og kulturprisen.
Vi beretter om kulturen i Furesø ved kommunens to årlige møder for nye
tilflyttere.
Kommunen har igen i 2019 genoplivet puljen med tilskud til i
foreningsfaciliteter mv. Her deltager Kulturelt Samråd Furesø også via Ilse
Schødt også og i 2019 fordelte vi på baggrund af de mange ansøgninger de
300.000 kr. ligeligt mellem kultur, idræt og spejdere. Der var ansøgninger for
mere end 1. mio kr.
Desuden er vi medlem af børnekulturelt netværk (Tue Bertelsen og Birgit
Kjeldgaard) og folkeoplysningsudvalget, herunder den åbne arbejdsgruppe
vedrørende Åben Skole. (Birgit Kjeldgaard)
Vores udsendelse af nyhedsbrev kom på plads i 2019 med en fast plan og
deadlines for udsendelse af nyhedsbreve og etablering af en nyhedsredaktion.
Vi har i alt udsendt 8 Nyhedsbreve og vi oplever en stadig større tilslutning til
Nyhedsbrevet med alle jeres bidrag om information til jeres arrangementer.
I årets løb har vi (Tom Høst) også udarbejdet og udsendt en fin folder om
Furesø Kultur. Folderen ligger gratis, fremme i Kulturhuse, biblioteker og
mange andre steder hvor mennesker færdes.
Ved siden af dette har vi afholdt 7 ordinære møder og dertil kommer et større
antal møder især omkring økonomien.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring et engageret kultur- og
foreningsliv i 2020, og vi håber alt det bedste for jeres foreninger, grupper og
arrangementer

Jeg vil derfor afslutningsvis takke alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt
samarbejde.
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