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I vedtægterne for Kulturelt Samråd står der: 
Kulturelt Samråd i Furesø er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner 
og grupper i kommunen. Kulturelt Samråd skal medvirke til at udvikle, støtte, stimulere og 
styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som helhed. Kulturelt Samråd har til op-
gave at være bindeled mellem kulturelle forening, organisationer, institutioner mv. og de 
kommunale myndigheder, samt at øve indflydelse på kommunens kulturelle helhedsplan. 
 
Præcis sådan opfatter vi i bestyrelsen os også. Vi sidder ikke som repræsentanter for en 
enkelt forening, men som repræsentanter for kulturen i hele Furesø kommune. 
 
FORENINGS- OG KULTURFESTIVAL  
 
  det forløbne år - fra februar 2014 har vores største aktivitet, den enkelte ting, der 

har krævet flest kræfter selvfølgelig været den årligt tilbagevendende FORENINGS- 
OG KULTURFESTIVAL i september måned. I år deltog mere end 35 kulturelle for-
eninger og institutioner, kommunens afdeling for miljø og natur var med med spæn-
dende aktiviteter på Kulturtorvet, Værløse Garden åbnede sammen med borgme-
steren festival’en og flere af foreningerne underholdt i Teatersalen i Kulturhuset. Alle 
steder summede det af liv - i alt ca. 4.000 mennersker besøgte dagen. 

På en sådan dag har foreningerne mulighed for at præsentere sig over for borger-
ne, for at networke på tværs mellem foreningerne - og for at være med til at vise 
lidt af den mangfoldighed, der kendetegner kommunen. 

 
Mit Fursø - digitale kalender: 
 
 For små to årsiden etableredes MIT FURESØ, den digitale kulturkalender. Siden da 

lavet aftale med Frivilligcentret om udarbejdelse af instruktion i brug (for såvel gamle 
som nye foreninger) og resultatet af dette arbejde skulle alle foreninger gerne have 
modtaget i form af en USB-nøgle. 

 I januar 2015 afholdt vi et arrangement for såvel idrætd- som kulturforeninger om-
kring MIT FURESØ og tilskudsmuligheder for foreningerne. 

 Tæt ved 100 personer deltog her. 
 
KSF repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget 
 
 Tom Høst indvalgt med Jørgen Doctor som stedfortræder. I forbindelse hermed del-

tagelse i en hel del underudvalg, bl.a. Den åbne skole (den nye skolereform og for-
eningerne), nyt registreringssystem af foreninger og aktiviteter, tilskud til forberinger 
og nyanskaffelser. 

 
 



Deltagelse i arbejdsgrupper og -udvalg: 
 
 Forberedende møder og efterfølgende planlægningsgruppe omkring udnyttelsen af 

Flyvestationen. Blandt andet dette bevirkede at kommunen bevilgede penge til arki-
tekters videre arbejde - så måske vil I inden for en nær fremtid se aktivitet her - 
idræt, storteater mv. 

  Deltagelse i styregruppe omkring FURESØ LÆSER - og efterfølgende flotte festi-
val. 

 Deltagelse i planlægningsgruppe omkring Satelitten 
 Deltagelse med introduktion om kulturelle tilbud til nytilflyttere i kommunen ved sam-

mes halvårlige arrangementer 
 
Nyhedsbreve 
 
 Vi udsender ca. hver 8. Uge et Nyhedsbrev med information (de kan alle downloa-

des fra hjemmesiden). Det er vigtigt at holde os underrettet om mail adresseændrin-
ger på såvel kontaktpersoner som kasserer.  må meget gerne sende nyhedsbrevet 
videre til Jeres medlemmer ligesom I er meget velkomne til at sende os “stof” til 
kommende numre (meget gerne i god tid). 

 Nyhedsbrev udsendes direkte fra os til alle, der er interesseret heri. 
 
Årligt møde med KULTURUDVALGET  
 
 Årligt møde med KULTURUDVALGET og løbende kontakt med politikere og forvalt-

ning i sager der vedrører kulturen. 
 
Kommende tid: 
 
 Vi er i gang med at lave en folder omkring kulturforeninger og kulturtilbud i Furesø 

kommune til uddeling. En del af Jer har også allerede sendt os indlæg til denne fol-
der. Den tænkes bl.a. uddelt på de halvårlige møder med nytilflyttere, således at de 
ikke skal bruge deres første to år i Furesø, til at finde ud af de mange muligheder, 
der kan tilbydes. 

 
Valg til Repræsentantskab 
 
Som altid er der valg til Repræsentantskabet - i år er fire medlemmer på valg, og heraf 
har de to (Brit og Peter) ikke ønsket at genopstille. Peter har dog lovet at komme og give 
en hånd med ved Foreningsfestival’en. 
Jørgen L. Der blev valgt ind sidste år har heller ikke ønsket at fortsætte, så mindst tre nye 
medlemmer skal vælges og hertil også helst suppleanter. 
Vi takker de, der forlader bestyrelsen, for deres arbejde i det kommende år - og vil meget 
anbefale en hel masse af Jer at stille op. 
Uden en arbejdsdygtig bestyrelse har vi ikke de store muligheder for udnytte Kulturelt 
Samråd med de muligheder, der ligger heri for os alle sammen. 
 
Så vil vi kunne holde dampen oppe i 2015 ? Ja, det afhænger vel blandt andet af, hvor 
mange, der vil gå aktivt med ind i arbejdet omkring KSF. 
 
Tak for ordet. 
 



Referat af repræsentantskabsmøde  
torsdag den 26. februar 2015 i foreningslokalet, Farum Kulturhus 

Deltagere for KS: Tom Høst, Per K. Larsen, Peter Kronborg, Britt Schøt-Nielsen, Jørgen 
Doctor og Jørgen Lindemann. 
  
Deltagere fra foreningerne: Marianne Halberg, Furesø By & Land; Svend Aage og 
Hanne Hansen, Selskabsdanserne; Hanne Kjærgaard, Farum Sogn; Birthe Olesen, 
Ældre Sagen Værløse; Karin Beyer, DH-Furesø; Gitte Åkjær, DH-Furesø; Tue Bertelsen, 
Syvstjernen; Ole Jeppesen, Lillevangs Venner; Erik Sørensen, Farum Folkedansere; 
Lissen Grønkjær, Ældre Sagen; Ninna Nørager Nielsen, Aktiv Scenen Værløse og Tove 
Jensen, Historisk Forening i Værløse. 
————————————————————————————————————— 

Valg af dirigent og referent 
Lissen Grønkjær blev valgt til dirigent og Jørgen Lindemann som referent. 

Præsentation 
Foreningernes deltagere og KS bestyrelse præsenterede sig selv. 

Beretning til repræsentantskabsmødet 
Formand Tom Høst fortalte om KS’s aktiviteter siden sidste repræsentantskabsmøde:  
• Største aktivitet var Kultur- og Foreningsfestivalen i september med mere end 35 foreninger. 
Der kom ca. 4000 besøgende.  
• Mit Furesø - digital kulturkalender. Her kan alle kulturelle foreninger få lagt deres 
arrangement ind. I frivilligcenteret kan man få eventuel hjælp. 
• Aftale med frivilligcenteret. Alle foreninger skulle have fået en USB-nøgle med nyttige 
informationer. Hvis en forening ikke har fået den, skal de sende en mail til Tom Høst: 
medlem@furesoekultur.dk  
• Møde i januar 2015 om bl.a. tilskudsmuligheder. Ca. 100 deltagere. 
• Møder med Folkeoplysningsudvalget om bevillinger, lokaleanvisning.  
• KS har deltaget i planlægningsmøder omkring Flyvestationen og de aktiviteter, der skal 
finde sted. 
• Furesø læser i januar 2015 på Værløse Bibliotek. Stor succes. 
• Møder omkring renovering og udnyttelse af Satellitten.  
• Velkomstmøder med nye tilflyttere. 
• KS er i gang med at lave en foreningskalender. Hvis man vil have sin forening omtalt, skal 

man sende et par linier og også gerne billede til Tom Høst på mail: 
medlem@furesoekultur.dk                                                                                    Indtil nu 
har KS modtaget oplysninger fra omkring 35 foreninger. 

• 4 til 6 gange om året sender KS nyhedsbreve ud til foreningerne.  
• 1til 2 gange om året holder KS møde med Kulturudvalget. 
• Foreningernes engagement i skolearbejdet. Der planlægges møde juni hvor foreninger og 
skoler mødes om skoleåret 2015/16. 

Forsamlingen godkendte formandens beretning. 



Forslag fra repræsentanterne: 
• Sæt kulturen i spil. Aktivere unge og nytilflyttere. 
• Forslag til at lave arrangementer med udøvende kunstnere. 
• Hvordan får vi samlet små foreninger? 
• Suppleanter bør være med til bestyrelsesmøder. 

Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
Brit Schøt-Nielsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Forslag om aktiviteter i den kommende år 
I forbindelse med Kultur- og Foreningsfestivalen vil det være en god idé at involvere 
deltagende foreninger som “hjælpende hænder”. 
Per K. er i tvivl om værdien og formålet med Kulturfestivalen og mener, at det er foreningerne 
selv, som skal stå for arrangementet. Per bemærkede, at hans kommentar står for egen 
regning, og at det ikke er bestyrelsens opfattelse.  

Der er oprettet et “centralt register”, hvor foreningerne skal indberette antal medlemmer, 
arrangementer, lokalebookinger o.a.  

Fastsættelse af kontingent 
Der var enighed om at beholde 100 kr. om året. 

Bestyrelse 
Peter, Brit og Jørgen Lindemann træder ud.  
Tom, Per K., Jørgen Doctor og Zanne Jahn fortsætter. 
Tue Bertelsen fra Teatergruppen Syvstjernen, Tove Jensen fra Historisk Forening i Værløse og 
Gitte Åkjær fra DH-Furesø var villige til valg til bestyrelsen.  
Den nye bestyrelse blev valgt med akklamation. 

Foreningerne opfordres til at spørge blandt medlemerne om, der er emner til suppleant-
posterne. 

Valg af revisor  
Erik Juul fortsætter som revisor. 

Eventuelt 
Der kom et par rettelser til foreningsnavne i KS-folderen. 

Formanden takkede repræsentanterne og mindede om, at de foreninger, der deltager og er 
aktive, er dem, der er har indflydelse. 
Til slut takkede Tom de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for KS. 

Referent Jørgen L. 
26.2.15



DEN ÅBNE SKOLE 
Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lo-

kale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samar-

bejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og 

samfund. 

Eksempel på: Den åbne skole 

Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfun-
det, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuse-
et. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, ele-
verne generelt skal lære. 

Den åbne skole skal også skabe et større kendskab til de muligheder, som det danske 
samfund byder på. Konkret skal skolen inddrage det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i 
skolelivet, ved at kommunerne forpligter sig til at sikre et samarbejde. 

Folkeskolereformen forpligter folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler 
til et gensidigt samarbejde. Det er den enkelte skoleledelse, der beslutter, hvordan den 
udmønter disse samarbejder i praksis. 

 

Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale 
sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med for-
eningslivet og de muligheder, som foreningslivet og erhvervslivet rummer. 

Skolelederen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at delta-
ge i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en 
sportsforening i stedet for eksempelvis valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte 
principper for, hvornår der gives fri til disse aktiviteter på den enkelte skole. 



I Furesø kommune er den overordnede filosofi 
 

VI SKABER RESULTATER SAMMEN 
 
Dette gælder også for implementeringen og gennemførelsen af den nye folkeskolereform. 
Her håber man meget på at institutionerne, idrætsforeningerne og de kultureller forenin-
ger  vil indgå i et samarbejde med skolerne for elevernes bedste. 
 
Det kan være små 1-times seancer eller længerevarende aftaler, det kan være … ja det 
kan være en hel masse, hvor kun fantasien sætter grænser. 
 
Der vil være mulighed for en vis aflønning til foreningen eller den enkelte ”gæstelærer”, til 
tabt arbejdsfortjeneste eller yderligere proffessionel assistance udefra.  
 
I forbindelse med hele dette nye set-up for skolerne afholdes, der nogle møder mellem 
skolerne og foreningerne. 
 
Første møde er mandag d. 13. april  (se program og tilmelding næste side) 
 
Efterfølgende møde d. 11. juni, hvor man forestiller sig, at en hel masse foreninger stiller 
op til an slags markedsplads. De kan her give bud på, hvad de måske kan byde ind med 
resp. af interesserede lærerteams få spørgsmål om dette eller hint ligger inden for deres 
kompetenceområder. 
 
Bliver man enige om et project med en given skole, er det selvfølgelig læreren, der har 
det overordnede ansvar - herunder om projektet lever op til undervisningsbekendtgørel-
ser. 
 
For nogen er denne form for skole ikke fuldstændig ny, i det små har samarbejde gen-
nem mange år fungeret med hjælp fra forældre, venner etc. Det nye er, at det nu er et 
krav i Folkeskoleloven at det skal foregå. 



 

 

Repræsentanter fra foreningerne i Furesø, skoleledere/FFO‐ledere og skolebibliotekarer inviteres til 
workshop om Den åbne skole den 9. april 2015 kl. 16.00‐18.30 på Lille Værløse Skole.  
 
Vi gør status over samarbejdet om Den åbne skole mellem skolerne og foreningslivet i Furesø, ser 
fremad sammen og bliver præsenteret for nye tiltag herunder præsentation af portalen ”Skolen i 
virkeligheden” ‐ et nyt spændende tværkommunalt samarbejde med Fredensborg Kommune. 

 

 
  Program  

16.00‐16.10  Ankomst, kaffe og kage  

16.10‐16.25   Velkomst, taler ved skolechef Per Udesen og formand for Furesø Idrætsråd  
Lars Køster Svendsen 

16.25‐16.55  Fortællinger fra virkeligheden – konkrete eksempler på samarbejdet om Den åbne 
skole 

16.55‐17.25  Præsentation af portalen ”Skolen i virkeligheden” – et nyt tværkommunalt 

samarbejde ved Jesper Alstrøm, leder af Skolen i virkeligheden, Fredensborg 

Kommune  

17.25‐17.40  De pædagogiske læringscentres (PLC) rolle i formidlingen af portalen ”Skolen i 
virkeligheden” ved Margrethe Kongsbak, skolebibliotekar og PLC konsulent 

17.40‐18.20  Drøftelse af fremadrettede muligheder og potentialer  

18.20‐18.30  Opsamling og afslutning  
 
 

 
Tilmelding senest den 27. marts til: dagtilbudogskole@furesoe.dk  

 

 

Arrangører: Furesø Folkeoplysningsudvalg, Furesø Idrætsråd, Kultur‐ & Idrætsafdelingen & Center for 

Dagtilbud‐ og Skole  
 
 

 
 

INVITATION  

 
 

Workshop om Den åbne skole 
 

 


	1
	KS møderef 26 2 15
	2
	Program for workshop om Den Åbne Skole

