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Referat af repræsentantskabsmødet i Kulturelt Samråd Furesø  
torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i Kulturhuset i Farum 
1) Valg af dirigent samt referent 

a) Peder Sundgaard blev valgt som dirigent og Doris Pihl Linkenkær som referent. 

b) Peder Sundgaard konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via mail 

og Facebook. 

2) Præsentation af repræsentantskabet - introduceret af Tue:  

a) Tue Bertelsen, KS (formand) + Teatergruppen Syvstjernen  

b) Doris Pihl Linkenkær, KS + Farum Sogn (referent) 

c) Peder Sundgaard, Værløse Sogn (dirigent),  

d) Brit Schøt-Nielsen (keramikforeningen) 

e) Peter Stæhr, KS (sekretær) + Værløse Sogn 

f) Nils Danielsen, Ældresagen i Farum 

g) Børge Jørgensen, Ældresagen i Værløse 

h) Tove Jensen KS (kasserer) + Værløseegnens Historiske Forening 

i) Gitte Åkjær, KS + Danske Handicaporganisationer 

j) Anders Poulsen, KS + Frivilligcenter Furesø 

k) Per K. Larsen, KS (næstformand) + Undergrundens venner 

l) Finn Jørgensen, formand for Danmarks Flyvehistoriske Museum Værløse,  

m) Judith Jørgensen, Danmarks Flyvehistoriske Museum Værløse  

3) Bestyrelsens beretning ved Tue (formand).  

a) Se bilag. Der blev klappet! 

4) Forelæggelse og godkendelse af regnskab - ved Tove (kasserer) 

a) Det blev konstateret at regnskabet er revideret. 

b) Regnskabet blev godkendt. 

5) Fremlæggelse af indkomne forslag fra medlemmerne.  

a) Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

b) Bestyrelsens forslår ændringer af vedtægterne, se bilag med foreslåede ændringer af 

§5, §6 og §7. 

i) Vedr. ændringer af §5:  

(1) Forslaget om ombytning af rækkefølgen i dagsorden for 

repræsentantskabsmødet blev vedtaget.  

(2) Forslaget om, at kasseren vælges af repræsentantskabsmødet sammen med 

revisoren blev vedtaget. 

ii) Vedr. §6: Forslaget om ændring af bestyrelsens sammensætning blev vedtaget. 

iii) Vedr. §7: Forslaget om ændring af bestyrelsens arbejdsform hvor ”kasserer” 

slettes af bestyrelsens konstituering blev vedtaget. 
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6) Forslag til aktiviteter det kommende år.  

a) Bestyrelsen og repræsentantskabet deltog i en fælles brainstorming. 

Brainstormingen tog blandt andet udgangspunkt i Kulturelt Samråds 

formålsparagraffer. Bestyrelsen vil på det kommende års møder lade sig inspirere af 

idélisten og forslagene. 

b) Samarbejde med ungerådet. 

c) Foredrag med unge, der har været ude at rejse. 

d) Information til medlemmerne om hvordan Kulturelt Samråd er repræsenteret i 

diverse netværk og arbejdsgrupper i kommunen. 

e) Regelmæssige nyhedsbreve. 

f) Bruge Facebook mere. 

g) Holde hjemmesiden opdateret. 

h) Oplyse om udviklingen af kommunens kulturpolitik og indbyde foreningerne til at 

bidrage i debatten. 

i) Fokuserer på, at der fortsat er gode praktiske forhold for foreninger, f.eks. i 

Kulturhuset. 

j) Hjælpe foreningerne med at tiltrække flere unge og unge midaldrende til 

foreningerne.   

k) Kulturfestival for børn og unge.  

7) Fastsættelse af kontingent. Det blev godkendt at beholde kontingentet på 100 kr. pr. 

år. 

8) Forelæggelse samt godkendelse af budget for det kommende år.  

a) Tue fremlagde budgettet.  

i) Der var kritik af, at budgettet lægger op til at vi bruger af kapitalen det næste år. 

Det blev foreslået, at vi i stedet for at hæve niveauet tilpasser os at kommunens 

sænkede tilskud.  

ii) Repræsentantskabet anbefaler, at bestyrelsen sænker omkostningerne så der 

genereres et mindre underskud og vi dermed passer mere på egenkapitalen. Det 

anbefales at der max opstår et underskud på 20.000. 

b) Med disse kommentarer er budgettet godkendt 

9) Valg af bestyrelse, jf. § 6 

a) Per K. Larsen, Peter Stæhr og Gitte Åkjær var på genvalg og blev valgt. Der var 

ingen, der stillede op på Toves plads. Repræsentantskabet gav bestyrelsen lov til 

selv at finde nye medlemmer.  

b) Eivind vil gerne fortsætte som suppleant. Da der skal være to suppleanter, gav 

repræsentantskabet bestyrelsen lov til selv at finde endnu en suppleant. 
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10) Valg af kasserer og revisor, jf. § 6 

a) Der er et tilsagn fra Kristian Grønkjær Petersen om at blive kasserer. Han blev valgt 

med applaus. 

b) Vores nuværende revisor Jan Martin Smith vil gerne fortsætte. Han blev valgt med 

applaus. 

11) Eventuelt 

a) Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

Bestyrelsens beretning 2016 
 

Den nuværende bestyrelse blev valgt ved repræsentantskabsmødet 2. februar 2016. 

Præsentation af bestyrelsen: 

Anders Poulsen, Doris Pihl Linkenkær, Gitte Åkjær, Per K. Larsen, Peter Helledie Stæhr, 
Tove Jensen, Tue Bertelsen 

Suppleant: Eivind Fruelund Skinbjerg 

Vi havde første konstituerende bestyrelsesmøde 11. februar 2016. 

Tue Bertelsen blev konstitueret som formand, Per K. Larsen som næstformand og Peter 
Helledie Stæhr som sekretær. Vi talte om at få en kasserer udefra. På et senere møde blev 
Tove Jensen konstitueret som kasserer. 

Vi har haft et rigtig positivt og aktivt samarbejde hele året igennem. Vi gik over til at holde 
bestyrelsesmøder tidligt på formiddagen, hvor vi kan få lidt kaffe og morgenbrød. 

Der har været en masse praktiske problemer med at få styr på medlemsoversigten, 
bankkonto, NemId mv., men det er efterhånden lykkedes 100%. 

I foråret 2016 startede vi et projekt omkring Kulturguider sammen med Landsforeningen 
for Kulturelle Samråd i Danmark. Af forskellige årsager var vi nødt til at sige stop og 
trække en streg i sandet i juni 2016. 

I efteråret 2016 har vi fortsat projektet. Red Barnet Furesø meldte sig med projektet 
”Velkommen til Furesø” rettet mod flygtninge børn og familier i Furesø. Vi har sørget for, at 
deres udgifter betales af Kulturelle Samråd i Danmark. 

I maj havde vi møde med kommunen om ”Aktiv Furesø” og ”Mit Furesø” app med forslag til 
forbedringer. 

Ligeledes havde vi møde med Integrationsrådet. 

21. juni var vi med til kommunens velkomstmøde for nytilflyttere i Furesø i Teatersalen, 
Farum Kulturhus, med indlæg om kulturen. Vi vidste desværre ikke, at vi skulle informere 
foreningerne, så de kunne fremlægge materiale. Det havde kommunen selv gjort de 
foregående år. 

Ved næste velkomstmøde den 15. november i Værløse bibliotek havde vi informeret 
foreningerne og en masse kom med brochurer og foldere til uddeling blandt de nye 
borgere. 

I slutningen af juni havde vi første møde om Forenings- og Kulturfestivalen 2016. 
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Vi fortsatte i midten af august. Vi havde internt aftalt at lave festivalen som et 
fællesprojekt mellem Frivilligcenter Furesø og Kulturelt Samråd. 

Vi havde dog ingen dokumenter om, hvordan de tidligere festivaler var arrangeret. 

Så det blev en intensiv læreproces for os alle, som tog meget mere tid i vores private liv 
end vi havde forventet. 

Det lykkedes os at få dokumenteret de fleste ting og få udarbejdet en intern drejebog, som 
kan bruges ved afviklingen af kommende festivaler. 

Festivalen lørdag den 23. september 2016 blev en succes. Vi anslår, at 2000 personer var 
forbi boderne. Vi startede med et festligt optog gennem Farum Bytorv og Kulturhus med 
jazzbandet Blå Mandag. På kulturhusets facade malede en grafittigruppe, arrangeret af 
Ungekulturhuset, et superflot maleri, som desværre kort efter blev overmalet af et 
grimmere og intetsigende maleri. 

  

Festivalen afsluttedes med et debatmøde med Knud Aarup som hovedtaler og efterfølgende 
debat, arrangeret i fællesskab mellem Frivilligcenter Furesø og Kulturelt Samråd. 

Den 22. november holdt vi Kulturelt Samråds første selvstændige arrangement i mange år: 
”Det er en Dansker” med Flemming Jensen, Sabine Kirchmeier og Muhammed Bektas som 
paneldeltagere.  

Omkring 80 mennesker mødte frem for at lytte og deltage i den livlige og gode debat. 
Oplæggene var stærke, personlige og tankevækkende, så vi håber at kunne arrangere flere 
af den slags arrangementer i det nye år. 

Vi har haft desuden flere møder med medlemmer fra folkeoplysningsudvalget, kommunen 
og bibliotekerne. 

Vi var med i første møde omkring lokalebooking i juni 2016 og har her i starten af 2017 
taget initiativ til at dette samarbejde genoptages i forbindelse med nyt bookingsystem i 
2018. 

Vi synes derfor, at vi har gjort et godt arbejde i det forløbne år. Vi har lært en masse, fået 
ting dokumenteret og som sagt, haft et fortrinligt samarbejde. 

Så vi håber, at mange af jer vil stille op til den nye bestyrelse eller som kasserer eller 
revisor. 
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Vi har fundet et par uhensigtsmæssigheder i vores vedtægter, som kommer til afstemning 
lidt senere. Tag godt imod ændringsforslaget, som løser de problemer, vi oplevede ved 
sidste repræsentantskabsmøde. 
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