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Kulturelt Samråds Nyhedsbrev sendes ud til alle interesserede - dvs. også til personer, 
der ikke er medlem af Samrådet. 
 
Dele af Nyhedsbrevets indhold vil formentlig altid have almen interesse, andre dele af Ny-
hedsbrevet henvender sig mere direkte til medlemmerne. Det kan f.x. være oplysninger 
om møder, aktiviteter eller opfordring til betaling af kontingent. 
 
I dette nummer - som i juletiden først og fremmest skal være et ønske om en god jul til jer 
vil der være lidt læsestof om: Repræsentantskabsmødet 2.februar, Furesøbibliotekerns 
Læsefestival ”Lun på ord” og en lille reminder om betaling af kontingent. 
 



Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde 
 

TIRSDAG d. 2. februar 2016 
I 

FORENINGSLOKALET, FARUM KULTURHUS 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 
På valg er:  Per K. Larsen, Jørgen Doctor, Zanne Jahn og Tom Høst. 
 
Jørgen, Zanne og Tom ønsker ikke genvalg - Per K. vil gerne vælges igen. 
 

Kulturelt Samråds repræsentantskab består af repræsentanter for de tilsluttede foreninger 
m.m. Hver forening m.m. har 1 stemme på repræsentantskabsmødet. Stemmeberettigede er 
kun de foreninger der har betalt kontingent til Kulturelt Samråd for det år der aflægges beret-
ning for. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i februar måned og indkaldes 
skriftligt med mindst 14 dages varsel. Hvilket hermed er sket. 

Og som skrevet har hver forening, der har betalt kontingent for 2016 1 stemmeret, og 1 
stemme.  

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med en revidering af vedtægterne (som i nuværende 
form kan læses på hjemmesiden). Forslag til ændring udsendes med nyhedsbrev i janu-
ar. Husk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før repræsen-
tantskabsmødet. 

Skulle der sidde nogle af jer med lyst til at stille op til bestyrelsen - og gerne vil vide lidt 
mere om arbejdet er I velkomne til at kontakte formanden, 
Tom Høst  (tom@furesoekultur.dk eller telefon: 4499 7727) for en snak eller svar på 
spørgsmål. 
 
 



 
 
 
 
 
Kontingent er pt. 100,00 pr. år.  
På repræsentantskabsmødet i februar måned 
fastsættes kontingent for 2017. 
 
Betaling direkte til bank eller via netbank. 
 
NORDEA 
Reg.nr.  2413 
Kontonummer: 0413 114 128  

Ved indbetaling er det meget vigtigt at I ved be-
taling direkte i banken i refr. skriver foreningens 
navn  

Og ved brug af netbank skal I før nogen anden 
meddelelse skrive foreningens navn 

Vi håber meget i næste Nyhedsbrev at kunne skrive noget mere om, hvilke konsekvenser 
budgetforhandlingerne helt eksakt får for det kulturelle område. 
 
Vi ved at der kommer besparelser - og vi ved også, at der på en eller anden vis bliver ge-
byr for at bruge kommunens lokaler til de arrangementer, hvor der opkræves entre. 
 
Det er vedtaget, at der fra 2017 og frem skal reduceres med 400.000 kr. på foreningernes 
aktivitetstilskud. Der er også besluttet, at der er en forventning om en øget indtægt for 
kommunen på i alt 300.000 kr. om året (gebyr for lokalelån med entre). 

Er kulturen tilstrækkelig rig, da overvæl-
der den menneskene, selv om de ikke 
rører sig ud af flækken 

Antoine de Saint-Exupéry 

Kultur er ikke en sutteklud eller et gipsbind 
til afstivning af daskende lemmer. Kultur er 
benzin og ild i røven, en evne til ikke at 
kunne sidde stille, men hele tiden at flytte 
sig, at finde takten ikke i det taktfaste, men 
i den store ubestemmelige rytmik, der er-
vores fælles vilkår. 

Klaus Rifberg 

Civilisationen høster, hvad 
kulturen dyrker 

Hellmut Walters 



 

 

 

I januar måned 2016 er det igen tid til at blive LUN PÅ ORD. 
Furesø Bibliotek & Borgerservice byder velkommen på opdagelse i ordenes verden.  
Der er gratis adgang til alle arrangementer 
 

LUN PÅ ORD 16  På opdagelse 

Furesø Læsefestival 

 22. og 23. januar 2016 

Værløse Bibliotek og Galaksen 

 
Officiel åbning fredag kl. 14 

Taler af: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Mette Jonstrup, leder af Furesø Bibliotek & 

Borgerservice  

Lun fællessang under ledelse af komponist og 

dirigent John Høybye 

 

 
Fredagsopdagelser 
Tag med på opdagelse, når den lokale forfatter Helle Vincentz fortæller om sine populære spændingsbøger, der 

foregår rundt om i verden. Helle forærer sin debutroman til alle tilhørerne. 

Derefter går turen til Italiensvej og 1950’erne sammen med forfatter Anna Grue. 

Få serveret 30 bøger på 30 minutter, når bibliotekarerne sætter stopuret til. 

Slut dagen af med at smage på bobler, når forfatter og sommelier Nana Wad fortæller om mousserende vine 

 
Lørdag på opdagelse i forfatternes arbejde 

Gitte Broeng  
Thomas Rydahl i samtale med borgmesteren 

Kim Leine  
Carsten Jensen  
 

Børnebiblioteket bobler af opdagelser 
Trommefest: Trom med på alverdens slagtøj, når Ulrik Brohuus fra Furesø Musikskole dirigerer en rytmisk fortælling 

med tekst  af Mads Westfall. 
Tag med forfatter Manu Sareen på opdagelse i de filmaktuelle bøger om Iqbal Farooq. 

Gå på opdagelse i børnebøgerne med  børnebibliotekarerne – og lyt til gode historier. 

Se børneteater Medusas Hoved om et uhyre og en lænket prinsesse. Sæt dig ved ForvandlingsBordet og lav ting til 

børneværelset – eller i scenografen Julie Kyhls værksted der er fyldt med dingenoter. 

 
Opdag de gode historier 
Start lørdagen med Gammel  Dansk, hvor biblioteket serverer  mindeværdige romaner fra forrige århundrede. Tag 

også med bibliotekarerne på book-walks langs reolerne og få deres bedste læsetips 

Oplev tre lokale kvinder på scenen – med bøger du skal opdage. 

Syng med, når musikgruppen Souvenirs giver deres bedste numre – og en håndfuld nye. 

 

Og alt det andet 
Mød også Egnsteatret Undergrunden, CphDans og Musikskolens Musicalhold. Se udstillinger for både børn og voksne. 

Køb kaffe fra Kalles Kaffe, popcorn, varme pandekager, mad og drikke i Galaksens Café 

Hent programmet eller se det på furbib.dk 
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