Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev august 2019
Kære Kulturelle Foreninger
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god og varm sommer
Dette nyhedsbrev vil primært handle om faktuelle emner.
Det vil sige at vi – denne gang – kun bringer stof fra ”vores egen verden” – Kulturelt Samråd.
Vi vil gerne fortælle lidt om arbejdet i Kulturelt Samråd, vores kontakt til kommunen og vores ønsker om en bedre
kontakt med jer/foreningerne. Derfor mener vi at en opdatering på det rent faktuelle plan kan være en begyndelse. Vi
håber, I vil tage godt imod dette nyhedsbrev også på vores opfordring om mere og bedre kontakt.
NB: Næste ordinære nyhedsbrev udsendes i uge 40 så tøv endelig ikke med at sende info om jeres forening til os.
Dette nyhedsbrev indeholder:
•
•
•
•
•

Input fra Borgmester Ole Bondo om kontakt og samarbejde med kommunen.
Lidt om samarbejdet mellem den Frivillige Kultur og KS.
Husk at sende beskrivelse af jeres forening til den nye foreningsfolder.
Til slut lidt om Foreningslokalet i Kulturhuset som kan lånes frit af foreningerne.
Vi indfører nu retningslinjer for input til nyhedsbrevet, så det fremover kan blive mere ensartet og hermed
mere læsevenligt. Læs om retningslinjerne her.

God læselyst – som altid er I velkommen til at kontakte os med stort og småt.
Venlig hilsen
KS Furesø
2019-08-13

Input fra Borgmester Ole Bondo
Ilse Schødt har som ny formand bedt mig komme med mit syn på samarbejdet med
Kulturelt Samråd, KS.
Som politikere er det helt centralt, at vi kan kommunikere med alle borgere og få hørt alle
synspunkter, inden vi træffer beslutningerne. I praksis er det helt umuligt, og derfor er det
nødvendigt, at vi har grupperinger eller samråd, som kan repræsentere borgerne i
forskellige sammenhænge.
Såvel byrådet som det lokale kulturliv har derfor brug for Kulturelt Samråd, som kan
varetage brugernes interesser i samarbejdet med kommunen, både i forholdet til den
enkelte borger, til de kommunale kulturinstitutioner og til byrådet.
Den opgave opfylder Kulturelt Samråd til fulde. Furesø Kommune er den kommune i landet med den samlet set højeste
foreningsdeltagelse. Vi har knap 100 foreninger med næsten 20.000 medlemmer på det brede kulturelle område.
Selvom aktivitetsniveauet er meget forskelligt afhængigt af typen af forening, er det alligevel et udtryk for et meget
stort engagement blandt borgerne.
Derfor er der også behov for en samlende organisation, som kan fremføre brugernes behov og ønsker i forhold til
kommunen. Det er en stor hjælp for byrådet, når en væsentlig del af de kulturelle foreninger kan samarbejde i et samråd
og fremføre deres holdninger i forhold til de politiske beslutninger. At det ikke altid er let, kender jeg som borgmester i
et byråd med 21 medlemmer fra 7 forskellige partier alt til. Mange forskellige synspunkter skal afbalanceres, og der
skal være plads til forskellighederne i vores stærke fællesskaber.
Én af de vigtige opgaver for Kulturelt Samråd er at kvalificere det kommunale budget på kulturområdet. Jeg har derfor
viderebragt jeres forslag til det kommende budget om en udvidelse med en kunst-og kulturpulje til støtte for foreningers
udvikling af sociale, kulturelle aktiviteter.
I den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik, der ligger til politisk godkendelse i september, står samarbejdet mellem
aktører på området centralt. Der er allerede adskillige samarbejder mellem de kommunale og selvejende
kulturinstitutioner og kommunens foreninger – og det er det, der giver merværdi for borgerne.
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Det samarbejde vil vi styrke yderligere. Derfor har vi ansat en leder for hele kulturområdet, der skal styrke
sammenhængskraften og de fælles løsninger endnu mere. For borgerne betyder det ikke noget, hvem der står bag en
koncert, en udstilling eller teaterforestilling – bare det er tilgængeligt, og kvaliteten er høj! Det er den synergi, vi skal
hen til. Og i dette samlede kulturområde er Kulturelt Samråd en helt unik medspiller – et Kulturelt Samråd med en
stærk repræsentation, retning og vilje til samarbejde.
Tak for samarbejdet.
Mvh
Ole Bondo Christensen

Kære Kulturelle foreninger – Vi har brug for hinanden
Det frivillige kulturelle foreningsliv udgør en meget omfattende del af det samlede frivillige foreningsliv i Danmark og
specielt også i Furesø.

Når vi inden for kulturområdet taler om kulturelle frivillige, drejer det sig om frivillige, der organiserer,
koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for kunst og kultur i teaterforeninger,
kunstforeninger, musikforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, filmklubber, hobbyklubber m.m.
Derfor er det måske også på sin plads at spørge: Hvorfor et Kulturelt Samråd?
Et Samråd – eller en Kulturparaply – er som navnet angiver et samarbejde mellem alle disse foreninger.
Et KS skal skabe samarbejde mellem foreningerne på kryds og tværs, men også et samarbejde mellem de forskellige
Samråd der deltager i Folkeoplysningsudvalget (FOU) – altså p.t. idræt, spejder og voksenundervisningen. KS er talerør
for alle de kulturelle foreninger overfor kommunen- det kan her dreje sig om samarbejde vedr. nye initiativer overfor
foreningerne, indflydelse på lokaleaktiviteter, samarbejde med Kommunale institutioner og kulturpolitik samt sidst men
ikke mindst Kommunens budget.
De Samråd der er med i FOU bliver hørt i forbindelse med Kommunens Budgetlægning og heldigvis er det sådan at vi
står sammen i vores udmeldinger.
KS har dog også sin egen dagsorden i forbindelse med Budgettet 2020– vi ønsker igen en pulje til den frivillige kultur,
og det er det, vi vil arbejde på i den kommende tid. Ved budget 2018-19 bortfaldt vores lille pulje til den frivillige
kultur, den ønsker vi naturligvis tilbage – og det vil vi arbejde på.
Men kære foreninger – vi gør det bedst sammen, så jo mere I støtter op om KS – ved f.eks. at melde jer ind i KS, jo
bedre står vi rustet overfor Kommune, forvaltning mv.
Derfor er min bøn til jer – støt op om KS – både som medlem men også med bidrag i Nyhedsbrevet.
Vi glæder os til samarbejdet
Mange hilsener
Ilse/Formand

Ny foreningsfolder – fortæl om jeres forening!
Som fortalt i sidste nyhedsbrev planlægger Kulturelt Samråd en ny folder med en meget kort præsentation af kulturelle
foreninger i Furesø kommune.
Denne folder bliver udleveret til nytilflyttede på velkomstmøderne i kommunen og lagt på bibliotekerne.
Har I ikke allerede fået det gjort, bedes I sende os en præsentation af jeres forening – dvs. lidt om, hvem I er samt
eventuelt adresse på hjemmeside. Derudover jeres logo, hvis I har et sådant – eller evt. et billede.
Hele omtalen 800-1200 anslag.
Frem for at anføre kontaktperson eller kontakttelefonnummer er hjemmesideadresse bedre – ved udskiftning i
kontaktperson forældes foreningsfolderen ikke.
Medlemmer af Kulturelt Samråd får omtalen uden omkostninger.
Tekstfil (word eller pdf), logo og evt. billede (højopløselig min 800 KB) sendes til kulturfolder@furesoekultur.dk
senest d. 26. august.
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Foreningslokalet
Mange af jer bruger KS-Foreningslokalet og har gjort det i mange år. Det er let at booke, det ”koster” ikke opslag i
bookinglisten, men bare et kryds i kalenderen der hænger på døren.
Lokalet er tilgængeligt for foreningerne. Man sætter blot et kryds med tidspunkt og navn i kalenderen på døren.
Hos pedellerne låner man så en nøgle til lokalet eller pedellerne er så venlige at lukke op.
Desværre må vi konstatere at lokalet efterhånden ser noget slidt ud og virker måske også lidt som et
opmagasineringsrum (der står stole overalt).
Vi i KS overvejer derfor, hvordan vi igen kan etablere et rart og anvendeligt Foreningslokale.
For at få et overblik over skabene vil første step blive oprydning i skabene. Vi opsætter en liste på skabene hvor vi vil
bede den enkelte forening om at notere hvilke hylder, de disponerer over p.t.
Det er ikke tanken at ”smide nogen ud” men bare at få et overblik. Derfor vil vi bede om at alle samarbejder.
Har I spørgsmål vedr. dette er I velkommen til at maile til Ilse – ilseS@privat.dk.
God fornøjelse
PS: skulle nogle foreninger ikke kende til Foreningslokalet kan vi oplyse at det ligger i Kulturhuset i Farum, ned ad
gangen tæt på Lokalhistorisk arkiv.

Retningslinjer for KS Nyhedsbrev
Kære Foreninger – vi vil bede jer fremover overholde disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet - TAK
FORMALIA:
Font: Times New Roman
Størrelse: punkt 10
Overskrifter: punkt 12.
Fed: dag, dato, klokkeslæt samt arrangement navn og sted (se eksempel nedenfor)
Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.
HUSK fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS
INDHOLD:
Alle tekster skal indholde:
Titel på arrangement og arrangør: f.eks. Temamøde
Anslag: max 300 (inklusive mellemrum)
Ugedag: f.eks. Søndag
Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19.30
Sted: f.eks. Kulturhuset, Bålpladsen v. Farum Sø (længere beskrivelser af sted skrives ind i teksten)
Beskrivelse af arrangement- Husk max. 300 anslag inkl. mellemrum
Sted: evt. længere adresse

Eksempel på tekst:

Søndag 15. juni kl. 14 – Dannebrog
800-året for Dannebrog fejres ved Valdemarsstenen ved Furesøen – et arrangement i samarbejde med Farum
Lokalhistoriske Forening, Furesø Museer og Naturstyrelsen. Desuden fejres 100-året for indvielsen af
Kaalundspladsen. Sted: Se Vaerloesehistorie.dk

Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev sendes i starten af september.
Deadline for input om jeres arrangementer i september og oktober er 26. august.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk
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