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Årsberetning for 2015-2016 

 

Efter sidste repræsentantskabsmøde konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Formand, John Sylvester, Sletten Sang- og Danseforening  

Næstformand, Ebba Anker Nielsen, Teaterforeningen Madam Mangor  

Kasserer, Inge Lise Riel, Multikulturel Kvindeforening 

Sekretær, Ibrahim Rashdan, Foreningen For Kulturelle Projekter 

Medlem, Annette Jalsig, Nivå Amatør Teater 

Medlem, Vibeke Poulsen, Teaterforeningen Fredensborg Kommune   

Medlem, Joachim Clausen, Musikteatergruppen Ragnarock 

Medlem, Elsebeth Kristensen, Fredensborg Ny Kunstforening 

Medlem, Niels Hald, Danmarks Naturfredningsforening 

Suppleant, Ingrid Krønert, Karlebo Kunstnerforening 

Suppleant, Annemari Rommedahl, Fredensborg Aftenskole 

Repræsentant i Vandrehjemsfonden, Kirsten-Louise Vang 

Revisor, Johanne Winther 

Revisorsuppleant, Find Christensen 
 

Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation, der repræsenterer de kulturelle forenin-
ger i Fredensborg Kommune. Kulturelt Samråd arbejder for gode vilkår og faciliteter 
for foreningerne samt for en optimering af Fredensborg Kommunes kulturpolitik. 
Kulturelt Samråd har gennem de sidste 4-5 år repræsenteret 40-55 medlemsfor-
eninger. Formål og vedtægter kan læses på hjemmesiden www.kultureltsamraad.dk  
 
 
FRITIDSFORUM 
Kulturelt Samråd repræsenterer sammen med Idrætsrådet, Aftenskolerne og Spej-
derkorpsene de folkeoplysende foreninger i Fritidsforum – et forum for samarbejde 
mellem foreningerne og Byrådets Fritids- og Idrætsudvalg.  
 
FACILITETER 
I debatten og høringen om Lokaleoptimeringen har Kulturelt Samråd bl.a. udtalt, at 
for- eningshuset Strandlyst ikke bør sælges, før optimist- og kajaksejlernes oplags-
plads er løst, samt at Egedal Medborgerhus skal bevares som foreningshus indtil 
Byens Hus i Kokkedal kan tages i brug. Status pt. er, at både Strandlyst og Egedal 
fortsætter som foreningshuse. 
 
FRIVILLIGCHARTER 
I arbejdet med charteret dominerede administrationen med forslag til en struktur, 
som efter Kulturelt Samråds og andre frivilliges mening ville være overgjort og unød-
vendig. Administrationen hævdede, at den foreslåede struktur var baseret på  en 
politisk beslutning. En nærmere udredning af dette pågår.

Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune  
14. marts 2015 

http://www.kultureltsamraad.dk/
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BYDELSMØDER; PLAN- OG AGENDASTRATEGI 
I maj arrangerede kommunen en række bydelsmøder. Kulturelt Samråd havde en 
stand ved mødet i Humlebæk. Forvaltningen havde bestemt, at temaet her skulle 
være mad. 
John Sylvester og Ingrid Krønert valgte at tolke det som åndeligt føde og fik ved 
standen i Humlebæk Center en god snak med flere af de mange besøgende. 
Bydelsmøderne skulle give politikere og forvaltning inspiration til den nye Plan- og 
Agendastrategi, som vi senere har kommenteret. 
 
EN KULTURPOLITISK HANDLINGSPLAN OG KULTURKONFERENCE 2016 
I forbindelse med udarbejdelsen af en kommunal kulturstrategi har Kulturelt Samråd 
været inviteret til møde med forvaltningsmedarbejdere om formen for et samarbejde 
mellem samrådet, de kulturelle foreninger og kommunen. Vores ønsker om samar-
bejde blev beklageligvis overhørt af Kulturudvalget, der ikke ønsker at imødekomme 
vores forslag om udarbejdelsen af en kulturel handlingsplan som en konkretisering 
af strategien. Udvalget har også uden borgerinddragelse bestemt indhold og forløb 
af den netop afholdte kulturkonference i marts 2016.  
 
INTEGRATIONSPRISEN 2015 
Som det blev nævnt i sidste års beretning, kunne Kulturelt Samråd ikke gennemføre 
arrangementet Sammen og Forskellig 2015 for det beløb, kommunen stillede til rå-
dighed. 
Colloplast AS ville dog gerne fortsat give 10.000 kr. til en integrationspris. Blandt de 
indkomne forslag blev valgt Flygtningevenner i Fredensborg. John overrakte prisen 
til formanden Niels Erik Hougaard ved Kokkedal Byfest. 
 
KULTURPRISEN 2015 
Kulturelt Samråd havde indstillet 3 personer, herunder Fredensborg Kommunes Ny 
Kunstforenings formand Jørgen Hedegaard, som Byrådets Kulturudvalg siden udpe-
gede som vinder. Ved en reception i Rådhuskælderen holdt John en lykønskningsta-
le for Jørgen, hvorefter han af Elsebeth fik overrakt vores røde Kulturparaply. 
 
DIGITALISERING 
Kulturelt Samråd har i forskellige sammenhænge protesteret mod kommunens rigide 
digitaliseringspolitik. Det blev bl.a. meddelt os, at den vigtige nye Potentialeplan og 
Fremtidens Fredensborg kun kunne udgives og læses digitalt. Den sidste blev dog 
modvilligt trykt og lagt ud på bibliotekerne efter yderligere pres på forvaltningen fra 
vores side. 
 
HJEMMESIDEN  
Daniel Brandt Jørgensen er vores aldeles effektive webmaster. 
Daniel fortæller at mange foreninger fortsat er gode at til at fremsende information om akti-
viteter til publicering på samrådets hjemmeside. Der udsendes ca. en gang om måneden et 
nyhedsbrev med de aktuelle overskrifter. Besøg på hjemmesiden er i fortsat fremgang. I 
2014 var der lidt over 4014 klik, i 2015 er klik-besøget steget til 5.054.  
 

LOKALT 
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Fredensborg. Den gamle biograf  
Der har været en del tumult omkring den praktiske og organisatoriske styring af Den 
Gamle Biograf som kultur- og foreningshus, især i perioden hvor Madam Mangor 
spillede teater i huset. Kulturelt Samråds ønske om at huset anvendes til mere ud-
advendte aktiviteter er på vej til at blive opfyldt.  
 
Humlebæk. Posthuset  
Kommunen skal nu efter at have nedlagt §14 forbud overtage posthuset. Nu overve-
jes det, hvordan og til hvad ejendommen skal anvendes. Kulturelt Samråd har ar-
gumenteret for, at kommunen her har en enestående chance for at brande sig som 
kulturkommune ved at reservere ejendommen til opførelse af et kultur- og mødecen-
ter for hele Fredensborg Kommune. 
 
Kokkedal. Byens Hus i  
Ibrahim og Ebba har fortsat deltaget i workshops om Byens Hus i Kokkedal. Dette 
arbejde ser nu ud til at være spildt, efter at byrådet har vedtaget at droppe hele 
projektet. I stedet er det tanken at opføre en tilbygning til Egedal Medborgerhus. 
Kulturelt Samråd har protesteret mod denne beslutning, både i læserbreve og ved 
direkte henvendelser til byrådspolitikere.  
 
Nivå. Biblioteksåbningstider 
En beslutning om total fredagslukning af Nivå Bibliotek er efter vores og mange bor-
gerprotester på bl.a. Facebook blevet ændret til en delvis fredags åbning 
 
HER ER KULTURELT SAMRÅD OGSÅ REPRÆSENTERET 
Venskabsbykomiteen 

Joachim Clausen er vores repræsentant i Venskabsbykomitéen.  
I oktober 2015 var Fredensborg Kommune vært for en venskabsbykonference, der 
var opdelt i to sideløbende konferencer: Én for voksne og én for unge. På baggrund 
af konferencen arbejdes der nu videre med en ny virksomhedsplan for venskabsby-
samarbejdet. På ungdomsområdet blev det besluttet at gennemføre to konkrete pro-
jekter i 2016, som blev foreslået af de unge: Et laserdome arrangement i Håbo og et 
kombineret sang-, musik- og mad–arrangement på Ungecenter i Nivå. Begge arran-
gementer tilrettelægges af en gruppe unge. I begge arrangementer lægges vægt på 
at udvikle sprogforståelsen mellem de unge.  
 
Vandrehjemsfonden 

Kirsten-Louise Vang er vores repræsentant i Vandrehjemsfonden.  
I april 2015 startede et nyt forpagterpar. En gennemgang af huset i forbindelse med 
overtagelsen viste manglende vedligeholdelse, men en renovering er nu godt i gang. 
Fra maj 2015 har der været fuld belægning og 2016 ser ligeledes lovende ud. Dette 
bidrager til, at fonden kan få tilført flere midler og derved bliver i stand til at finansiere 
renoveringen løbende. 

John Sylvester 


