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Kulturelt Samråd Furesø 

Referat af repræsentantskabsmøde afholdt 14. marts 

2019 i Stien, Farum 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Peder Sundgaard og Peter Stæhr, begge Værløse Sogn, blev valgt som 

dirigent henholdsvis referent 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til mødet var rettidig og lovlig 

 

2. Præsentation af repræsentantskabet 

23 personer svarende til 18 stemmeberettigede kulturelle foreninger var 

mødt frem. De fremmødte fremgår af vedlagte håndskrevne til-stede seddel 

– bilag 1. 

Den samlede bestyrelse var til stede: Anders Poulsen, Birgit Kjeldgaard, 

Gitte Åkjær, Peter Helledie Stæhr og Tue Bertelsen 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

Formanden gennemgik beretningen, der vedhæftes som bilag 2. 

 

Beretningen blev godkendt med en enkelt kommentar, som blev taget til 

følge. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

 

Der blev fra de fremmødte fremsat en række indsigelser og spørgsmål 

om bl.a. behov for en kasserer, der er medlem af bestyrelsen, antallet af 

medlemsforeninger, kontingentbetalingen og herunder korrekt bogføring 

under rette år (2018 eller 2019) og ikke betalingsdatoen, hvor mange 

foreninger har endnu ikke betalt 2019-kontingentet? 

 

Formanden besvarede spørgsmålene, og nævnte bl.a., at kontingenter 

for fremtiden vil blive bogført i det regnskabsår, som indbetalingen 

angår, og at forudbetalingen i et forudgående år anføres som 

forudbetaling i det forudgående regnskabsår. 

 

Der blev herefter afgivet 14 stemmer for at godkende regnskabet, men 

under den forudsætning, at revisors påtegning fremvises på et 

bestyrelsesmøde. Ingen stemte imod godkendelse af regnskabet. 
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5. Forelæggelse af indkomne forslag fra medlemmerne 

De indkomne forslag vedlægges som bilag 3. 

Behandlingen af forslagene blev opdelt, således at forslagene om 

Samrådets formål, medlemskab og bestyrelsens sammensætning blev 

behandlet samlet, mens forslaget om kasserer mv. blev behandlet 

særskilt. 

 

Forslag om Samrådets formål, medlemskab og bestyrelsen: 

Ilse Schødt og Tom Høst redegjorde for forslaget og baggrunden for dets 

tilblivelse, navnlig temamødet 16. januar 2019 i Folkeoplysningsudvalget 

og ønsket om at forbeholde medlemskab for foreninger med et klart 

kulturelt formål. 

Forslagene og konsekvenserne i tilfælde af vedtagelse blev grundigt 

drøftet, og mange gav udtryk for deres mening. 

Det blev besluttet at udskyde afgørelsen til et senere 

repræsentantskabsmøde. 

Det blev desuden aftalt, at der skulle nedsættes en gruppe der skal 

aftale med forvaltningen og FOU om den fremtidige struktur for Kulturelt 

Samråd (Kultur og humanitære/sociale foreninger). 

 

Forslag om kasserer: 

Forslaget om, at kassereren skal vælges blandt bestyrelsens 

medlemmerne blev enstemmigt vedtaget. Vedtagelsen indebærer visse 

konsekvensrettelser, bl.a. om valg af revisor for 2 år ad gangen og 

revisorsuppleant for et år ad gangen, ligesom det skal nævnes, at der 

skal finde valg af revisor sted. 

 

6. Forslag til aktiviteter det kommende år 

 

Medlemsforslag fra Amnesty Furesø: 

Dette er ikke en mail med forslag, snarere praktiske emner og forhold, 

som vi mener kunne vendes på mødet og tages til referat 

- bedre AV udstyr i Teatersalen i Farum Kulturhus, evt. kvalificeret 

hjælp i forbindelse med arrangementer. 

AV udstyret skulle være blevet forbedret. Det er nødvendigt med 

tidligere kontakt til Kulturhuset ved et større arrangement og tidligt 

på selve dagen for arrangementet. 
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- evaluering af foreningernes dag, specielt med fokus på placeringen 

Formanden nævnte at foreningsfestival 2018 ikke var blevet en 

succes, hvortil kunne føjes, at det af spørgeskemaerne fra de 

deltagende foreninger fremgik, at de fleste fandt Rådhuset for uegnet 

til festivalen. For fremtiden må satses på at afholde festivalen 

sammen og samtidig med en anden lignende begivenhed i 

kommunen. Afgøres af den nye bestyrelse. 

- annonce i Furesø Avis fra KS med foreningsarrangementer må gerne 

fortsætte/genoptages 

Kommende annoncering tages op i den nye bestyrelse. 

- den månedlige kulturkalender i Frdb. Amtsavis bringer ikke 

redaktionelt stof om arrangementer i Furesø. Vi undrer os over 

hvorfor? 

Amtsavisen skal egenhændigt kontaktes om kulturkalenderen, da vi 

ikke ved, hvor de får oplysninger fra. Arrangementer skal tilmeldes 

KultuNaut, så de er med i kommunens kalender. 

 

Forslag fra bestyrelsen 

- Kom med forslag til aktiviteter, foredrag, forbedringer mv. 

Ingen forslag. 

Mulige beslutninger 

- annoncering i Furesø Avis 

Kommende annoncering tages op i den nye bestyrelse. 

- tid og placering af foreningsfestival 

Tages op af den nye bestyrelse. 

 

- deltagelse i events 

Tages op af den nye bestyrelse. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

 

Det årlige kontingent blev fastsat til 100 kr. 

 

8. Forelæggelse samt godkendelse af budget det kommende år 

 

Formanden fremlagde udkast til budget, der blev vedtaget. 
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9. Valg af bestyrelsen, jf. § 6 

For 1 år blev valgt Ilse Schødt og Tom Høst.  

For 2 år blev valgt Anne Sørensen. 

For 2 år blev genvalgt Tue Bertelsen og Gitte Åkjær.  

Birgit Kjeldgaard og Peter Helledie Stæhr var ikke på valg og fortsætter i 

bestyrelsen i 1 år.  

Til suppleanter blev valgt Erling Brix og Kirsten Høybye 

 

10. Valg af kasserer og revisor, jf. §6 

 

Under hensyntagen til vedtægtsændringen om kasserer i pkt 6. blev 

Anne Sørensen valgt som kasserer. 

 

Marianne Stohn blev valgt som revisor. 

 

11. Eventuelt 

 

Intet 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 




