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Bestyrelsens beretning 2018 

 

2018 har været et travlt år med mange aktiviteter. 

Vi har haft 15 møder i bestyrelsen og festivaludvalget. 

Bestyrelsen var fra starten enige om at holde foreningsfestivalen på 

Værløse Rådhus. 

Vi må erkende, at der ikke var nævneværdig publikumstilstrømning 

til festivalen.  

Derfor foreslår vi repræsentantskabet, at vi i 2019 holder festivalen 

i samarbejde med et andet større arrangement, f.eks. i samarbejde 

med kommunens nye eventudvalg. 

Traditionen tro uddelte vi årets græsrodspris ved festivalen. 

Vi har deltaget i lokalebookingsudvalget, hvor det nye 

lokalebookingssystem fra Winkas kom godt fra start i foråret 2018. 

Bestyrelsen er repræsenteret i kommunens talentprisudvalg og 

deltog ved uddelingen af talentprisen og kulturprisen. 

Vi fortalte om kulturen i Furesø ved kommunens to årlige møder for 

nye tilflyttere. 

Vi deltog i fordelingsudvalget for pulje til foreningsønsker i 2018. 

Desuden er vi medlem af børnekulturelt netværk og 

folkeoplysningsudvalget, herunder den åbne arbejdsgruppe 

vedrørende Åben Skole. 
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Bestyrelsen tog initiativ til et dialogmøde med Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalgets nye formand, Tine Hessner, hvor vi gav input til 

kulturpolitikken. 

Efterfølgende inviterede vi i november vores foreninger til et 

velbesøgt møde med Tine Hessner, hvor hun præsenterede egne 

visioner på området, samt forslaget til den nye politik på området. 

Vores udsendelse af nyhedsbrev kom på plads i 2018 med en fast 

plan og deadlines for udsendelse af nyhedsbreve og etablering af 

en nyhedsredaktion. 

Desværre måtte vi konstatere, at 2 medlemmer af bestyrelsen, Ilse 

Schødt og Nanna Kappel, valgte at trække sig fra bestyrelsen kun 4 

dage før foreningsfestivalen på grund af, at de var nedstemt i et 

spørgsmål om mistillid. Det skabte ekstra meget arbejde for den 

resterende bestyrelse i forbindelse med foreningsfestivalen. 

De sidste 3 måneder i 2018 indgik vi en aftale med Furesø Avis om 

promovering af foreningernes aktiviteter i annoncer. Det blev en 

stor succes, også selv om december udgaven blev forsinket på 

grund af avisen. 

Vi foreslår repræsentantskabet at genoptage denne annoncering i 

2019, jvnf. dagsordenen. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring et engageret 

kultur- og foreningsliv i 2019, og vi håber al det bedste for jeres 

foreninger, grupper og arrangementer 

 


