Kulturelt Samråd Furesø
Referat af Repræsentantskabsmøde 27. februar 2018
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1. Valg af dirigent samt referent
a.
b.
c.
d.

Tue Bertelsen bød velkommen.
Peder Sundgaard blev valgt som dirigent med applaus.
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet er indkaldt på rette
måde og til tiden.
Doris Pihl Linkenkær blev valgt som referent.
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2. Præsentation af repræsentantskabet
Deltagerne
Tue Bertelsen, Teatergruppen Syvstjernen (formand for Kulturelt Samråd)
Doris Pihl Linkenkær, Farum Sogn (sekretær for Kulturelt Samråd)
Peter Helledie Stæhr, Værløse Sogn (bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd)
Anders Poulsen, Frivilligcenter Furesø (bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd)
Tove Palm, Miniatureforeningen mini
Karen Kristensen, Amnesty International, Furesø 174
Tom Høst, Ældre Sagen Farum
Nanna Kappel, Farum Jazzklub
Børge Egelund Jørgensen, Ældre Sagen Værløse
Gitte Åkjær, Danske Handicaporganisationer Furesø
Hans Christian Christoffersen, Furesø Træ og Metal Laug
Mogens Pedersen, Furesø Træ og Metal Laug
Birgit Kjeldgaard, Red Barnet Furesø
Hans Aagaard Larsen, Visens Venner
Erling Brix-Thomsen, Farum Seniormotion, Diabetesforeningen
Marianne Stohn, Furesø Musikforening
Ilse Schødt, Furesø Musikforening, Ældre Sagen Farum
Jens R. Rasmussen, Værløse Vinvenner
Johanne Møller Sørensen, Farum Sogn

3. Bestyrelsens beretning
1. Se skriftlig beretning sidst i dette referat.
2. Beretningen blev afsluttet med billeder fra foreningsfestivalen og et kort kig ind i
det nye bookingsystem. Der bliver holdt en række workshops om systemet i
starten af marts måned, hvor foreningerne kan lære det at kende.
3. Spørgsmål til beretningen:
a. Har det nye bookingsystem kørt længe? Tue svarer, at det har kørt længe i
andre kommuner, men at det er ved at blive tilpasset vores kommune.
Systemet er ikke klart endnu, men det bliver frigivet 9/3 hvor alle
foreninger får et login og kan prøve det af. Herefter skal det også
godkendes af kommunen. Det bliver et ”responsivt” system, dvs. at det kan
bruges både på mobil, ipad m.m.
4. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
1. Gennemgang af regnskab ved Tue.
2. Spørgsmål
a. Der er væsentlig færre udgifter i 2017 end i 2016, er det fordi der har
været færre aktiviteter?
i. Tue: Der har været færre arrangementer i 2017. I 2016 blev der
både holdt foreningsfestival og foredrag (”Det’ en dansker”).
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b. Spørgsmål fra flere om sidste års ændringer af vedtægterne vedr.
kassererens rolle i/i forhold til bestyrelsen. Dirigenten beder om at det føres
til referat, at bestyrelsen undersøger forholdene omkring kassererens
forhold til bestyrelsen og om vedkommende skal være medlem af
bestyrelsen.
c. Regnskabet godkendes med forbeholdet i pkt. 4.2.b.

5. Fremlæggelse af indkomne forslag fra medlemmerne
1. Ingen forslag

6. Forslag til aktiviteter det kommende år
1. Det planlægges at der holdes kurser om persondataforordningen. Der er kontakt
med Søren Gøtzsche i kommunen.
2. Forslag om, at der sendes en eller to repræsentanter til landsmødet i Kulturelt
Samråd Danmarks landsmøde. Der er afsat 5000 kr. til det i budgettet.
3. Forslag om, at der laves deciderede medlemsmøder, hvor KS-bestyrelsen har
kontakt med medlemsforeningerne.
4. Forslag om flere nyhedsbreve om, hvad der sker i foreningerne.
5. Forslag om, at styrke det sociale engagement blandt foreningerne. F.eks. spille
musik eller bridge på plejehjemmene. Eller få foreningerne til at gå sammen om
at bidrage på andre måder med andre aktiviteter for en særlig gruppe mennesker.
6. Spørgsmål: Støtter KS musikfestivalen på Furesøbad? Svar fra Tom: Det er et
privat initiativ.
7. Forslag om, at Kulturelt Samråd får en fast annonce hvor der hver uge bringes
information om arrangementer i foreningerne.

7. Fastsættelse af kontingent
1. Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med det nuværende beløb. Det godkendes.
2. Spørgsmål: Bliver der sendt opkrævninger ud? Bestyrelsen kigger på
opkrævningen af kontingent.

8. Forelæggelse samt godkendelse af budget for det
kommende år
1. Hvorfor kostede kulturdagen så lidt i år sammenlignet med sidste år?
2. Svar: Fordi Farum Kulturhus (2016) tager betaling for opstilling af borde, banner
m.m.
3. Hvis vi holder det i Furesø Rådhus i 2018, så bliver det også dyrere end i 2017,
fordi vi ikke holder det samtidig med en kommunal aktivitet (i 2017 åbningen af
rådhuset). Svar: Ja
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4. Hjemmesiden: Bliver der gjort noget for at vedligeholde hjemmesiden? Svar: Det
er Tue, der vedligeholder. Hjemmesiden blev i foråret flyttet til One.com. Forslag
fra salen om at arbejde med hjemmesiden.
5. Spørgsmål: Arbejdes der aktivt på at få de foreninger med i KS, som ikke er
medlem? Svar: Det vil bestyrelsen arbejde mere med.
6. Spørgsmål: Hvor kan der tages penge til PR fra? Svar: Der er sat 500 kr. af.
Forslag fra salen om at forhøje beløbet afsat til PR fra 500 kr. til 10.500 til
synliggørelse af foreningerne. Pengene skal trækkes fra Udgifter til
arrangementer, der i 2018-budgettet var forhøjet til 20.000. Forslaget er
vedtaget. Budgettet blev med denne ændring vedtaget.

9. Valg af bestyrelse, jf. § 6
1. På valg i år:
a. Peter Helledie Stæhr (genopstiller)
b. Anders Poulsen (genopstiller)
c. Birgit Kjeldgaard (genopstiller)
d. Doris Pihl Linkenkær (genopstiller ikke)
2. Valgt for to år (ikke på valg)
a. Tue Bertelsen
b. Gitte Åkjær
c. Per K. Larsen (trækker sig)
3. Der er fem poster ledige. Følgende blev valgt med applaus:
a. Peter Helledie Stæhr
b. Anders Poulsen
c. Birgit Kjeldgaard
d. Nanna Kappel
e. Ilse Schødt
4. Supplement:
a. Nuværende suppleant: Eivind Fruelund Skinbjerg
b. 2. suppleant: Ken Christensen

10. Valg af revisor jf. § 6
1. Kasserer: Christian Grønkjær Petersen vil gerne fortsætte.
2. Revisor: Jan Martin Smidt vil gerne fortsætte.
3. Begge valgt med applaus

11. Eventuelt
Ingen kommentarer. Peder Sundgaard takkede af for repræsentantskabsmødet.
http://furesoekultur.dk/
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Bestyrelsens beretning
2017 blev et travlt år for Kulturelt Samråd.
Kommunens lokaler var som sædvanlig i fokus. Møde med Ældresagen og foreninger 24.
januar om tildeling af lokaler.
Vi var til møde sammen med Ældresagen og foreninger hos Ole Bondo 31. januar. Byen
blev efterfølgende taget med i bookingsystemet.
Den 3. februar var vi til møde om Kommunens foreningspulje.
Og 6. februar havde vi inviteret til møde i Stien om foreningernes krav til et kommende
lokalebookingsystem.
21. februar var vi til møde om samskabelse i Furesø kommune i Farum Arena.
23. februar havde vi repræsentantskabsmøde i Farum Kulturhus, hvor sneen væltede
ned, så der kun var få deltagere.
Der var ikke nok, der stillede op til bestyrelsen, så Peder Sundgaard pålagde os selv at
finde et nyt bestyrelsesmedlem.
Det blev Birgit Kjeldgaard fra Red Barnet Furesø.
13. marts igen møde med kommunen.
Vi begyndte at lægge en føler ud for at bruge det nye rådhus som sted for årets
forenings- og kulturfestival.
11. maj var vi i lokalebookingudvalget til præsentation af nyt lokalebookingsystem.
Anders Poulsen blev Kulturelt Samråds repræsentant i kommunens talentprisudvalg.
23. maj havde vi dialogmøde med folkeoplysningsudvalget.
24. maj var der præsentation af Winkas’ lokalebookingsystem.
1. juni fik vi aftale med kommunen om brug af rådhuset til forenings- og
kulturfestivalen.
Samme dag blev kommunens talentpris uddelt.
7. juni var vi i lokalebookingudvalget til præsentation af nyt lokalebooking system.
Næste dag til evalueringsmøde i kommunen om de 3 kandidater til booking.
13. juni holdt vi præsentation om kulturen for Furesøs nye borgere i Galaksens Orbit-sal.
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20. juni – møde med folkeoplysningsudvalget vedr. budget.
3. juli – igen møde med folkeoplysningsudvalget om budget.
2. og 4. august –møder med folkeoplysningsudvalget.
4. august – Møde om foreningsfestivalen.
15. august – fremvisning af det nye rådhus.
5. september – deltagelse i markedsdagen for den åbne skole.
14. september – møde om projektstøtte fra kulturministeriet.
19. september – møde med folkemødegruppen.
20. september – møde om projektstøtte fra kulturministeriet.
21. september – møde på rådhuset om festivalen.
3. oktober – arbejdsgruppe vedr. aktivitetstilskud og budget.
4. oktober – møde om persondataforordningen.
6. oktober – festivalopsætning på rådhuset.
7. oktober – forenings- og kulturfestival 2017.
8. november holdt vi præsentation om kulturen for Furesøs nye borgere i rådhusets
multisal.
29. november – med til seminar om samskabelse i Furesø.
12. december – møde om lokalebookingsystemet.
21. december – Julegløgg hos Frivilligcenteret.
Vi har i 2017 haft et utroligt godt samarbejde i bestyrelsen og, synes vi, et rigtig godt
samarbejde med kommunens medarbejdere og den tidligere formand for Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller.
Det agter vi at fortsætte med den nye formand Tine Hessner, som var med som gæst på
vores seneste bestyrelsesmøde.
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Fra hvad der skete i 2017
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