Kulturelt Samråd Furesø
Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag den 16. juni 2021 i Stien,
Farum

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Lindemann (Fandango, Farum Revy- og Teater) blev valgt som dirigent, og Birgit
Kjeldgaard (Red Barnet) blev valgt som referent.

2. Præsentation af bestyrelsen og repræsentantskabet
Bestyrelsen og Repræsentantskabet præsenterede sig. Der var fremmødt 20 personer,
repræsenterende 19 foreninger.

3. Bestyrelsens beretning
Ilse Schødt (formand) aflagde beretning, som blev sendt til debat i forsamlingen. Bl.a. blev
der spurgt ind til evt. nyt fra kommunen vedr. gebyr for lokaleleje, og Ilse meddelte, at
spørgsmålet ikke havde været oppe at vende i Folkeoplysningsudvalget og ikke forventes
at komme op igen.
Der blev spurgt ind til, om Nyhedsbrevet kun var til information om kommende events, eller
om foreningerne også kunne fortælle om, hvad de arbejder med pt. Det blev præciseret, at
Nyhedsbrevet har til formål at informere om lokale events med offentlig adgang. Men
bestyrelsen arbejder med et oplæg om, hvordan vi som foreninger og Kulturelt Samråd
kan profilere os bedre, bl.a. ved at nytænke Facebook hjemmesiden, så man kan
informere om gode initiativer og måske oprette et chatroom. Det er dog ret
ressourcekrævende at vedligeholde.
En repræsentant nævnte en nylig spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte foreninger
fra SDU vedr. evaluering af og behov for brug af kommunens lokaler. De mange
detaljerede spørgsmål var meget målrettet idrætsforeninger, så spørgsmålet var, om det
havde nogen værdi for de kulturelle foreninger og kan bruges til noget. Ilse fortalte, at
kommunen via Folkeoplysningsudvalget ville evaluere undersøgelsen og tage udvalgte
emner op til opfølgning.
Efter debatten blev beretningen sat til afstemning og godkendt. Vedlægges som bilag 1.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Kasserer Anne Sørensen gennemgik årsregnskabet for 2020. Blev godkendt og
vedlægges som bilag 2.
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5. Indkomne forslag
Eneste forslag var bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.
Ilse Schødt gennemgik forslaget til nye vedtægter og slog fast, at formålet med
revideringen var at gøre vedtægterne enklere og at præcisere medlemskabet, da
Folkeoplysningsudvalget har konstateret, at der er kludder i samrådene, idet nogle
foreninger står i det forkerte samråd eller i flere samråd.
Debatten fokuserede primært på §2, Medlemskab. Det blev præciseret, at det er
kommunen (Folkeoplysningsudvalget), der godkender foreninger iht Folkeoplysningsloven.
Efter debatten godkendte forsamlingen formuleringen i §2.
Efter en drøftelse blev det nye vedtægtsforslag vedtaget. Vedlægges som bilag 3

6. Forslag til aktiviteter det kommende år
Ken Christensen fra bestyrelsen fremlagde sin projektide om en udendørs
sensommerkoncert som en genstarts-festdag den 4.9. Det bliver en gratis koncert på
Furesøbad. Kulturelt Samråd støtter og samarbejder omkring projektet, og kommunen har
støttet projektet med 25.000 kr. fra Vores Furesø-pulje. Foreningerne vil blive inviteret til at
være repræsenteret på dagen. Der vil også være brug for frivillige hænder til det praktiske.
Ken fik opbakning fra de tilstedeværende til genstartsfesten på Furesøbad.
Udover genstarts-festen har bestyrelsen planer om at invitere foreningerne til et møde
med udvalgte politikere før kommunalvalget, hvor vi kan få et indblik i lokalpolitikernes syn
på kulturen og komme i dialog om vores ønsker til kommende prioriteringer vedr. kulturen i
kommunen.
Samme ide om en genstartsdag for foreningerne den 4.9. er foreslået af formanden for
Folkeoplysningsforbundet. Formålet skal være at gøre opmærksom på foreningerne. En
arbejdsgruppe arbejder med dette, og der vil snarest blive udmeldt detaljer til foreningerne
med opfordring til at komme med ideer og bidrag til dagen.
Pva bestyrelsen foreslog Ken Christensen også en workshopdag for alle foreningerne om
værdigrundlag, hvor vi kunne drøfte, hvordan vi bliver mere synlige mm.
Også Farverig Furesø afvikles den 4.9. på Værløse Bymidte, så der bliver stort behov for
koordinering denne dag.

7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har besluttet, at der p.g. Corona ikke skal betales kontingent i 2021.
Kontingentet for 2022 er uændret 100 kr., som først skal betales senest 31.12.2021.
Godkendt af forsamlingen.
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8. Forelæggelse samt godkendelse af budget for det kommende år
Kasserer Anne Sørensen fremlagde budget 2021.
En repræsentant gjorde opmærksom på, at kontingentindtægter på 4.700 kr. skal fjernes
som konsekvens af beslutningen om, at der ikke skal betales kontingent i 2021. Herved
øges underskuddet tilsvarende. Budgettet blev godkendt med løfte om, at bilaget vil blive
konsekvensrettet. Tilrettet budget 2021 vedlægges som bilag 4.

9. Valg til bestyrelse, jf. §6
Der skal i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg: Tue Bertelsen, Gitte Åkjær og Anne Sørensen
Valg af suppleanter
På valg er: Kirsten Høybye og Erling Brix
Alle blev genvalgt (Erling Brix in absentia).

10. Valg af kasserer og revisor, jf. §6
Anne Sørensen blev genvalgt som kasserer, og Marianne Stohn blev genvalgt som
revisor.
Der var ingen kandidater til en revisorsuppleant, så bestyrelsen fortsætter uden.

11. Eventuelt
Ilse nævnte, at hun at hun er blevet kontaktet af Plejecenteret Lillevang vedr. en
genstartsfestival hele uge 35. Lillevang efterlyser foreningers deltagelse. Ilse sender
snarligt en mail til foreningerne med mere information.
Ilse takkede dirigenten og forsamlingen og ønskede god sommer.

Den 21. juni 2021.

Birgit Kjeldgaard

Ilse Schødt

Referent

formand
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