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KULTURELT SAMRÅD FREDENSBORG 
   KOMMUNE 

 
Kokkedal den 31.03.2015  

Referat fra 
Repræsentantskabsmødet i Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune.  
Onsdag den 18. marts 2015 i Humlebæk Skole, Udskolingen, Baunebjergvej 401. 

Inden selve repræsentantskabsmødet var der et inspirationsmøde, hvor Ulla Hardy fra byrådet & Joachim Clausen 

fra Ragnarock lagde ud med hhv. viden og visioner om posthusgrunden i Humlebæk, for et veloplagt og spørge-

lystent publikum. Inspirationsmødet var velbesøgt og der var en indholdsrig debat under arrangementet. 

Repræsentantskabsmødet begyndte kl. ca. 21.10 

Deltagere fra bestyrelsen: John Sylvester (JS), Niels Hald (NH), Ibrahim Rashdan (IR), Joachim Clausen (JC), 

Inge Lise Riel (ILR), Jørgen Hedegaard (JH), Vibeke Poulsen (VP) & Ebba Anker (EA) 

Afbud fra: Annmari Rommedahl. 

Fraværende uden afbud: Annette Jalsig. 

Dagsorden iht vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Daniel Brandt Jørgensen (DJ) blev valgt som dirigent og Ibrahim Rashdan (IR) som referent. 

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sket ifølge vedtæg-

terne. 

2. Godkendelse af formandens beretning 

(JS) fortalte om årets mange planlægningsmøder både i bestyrelse, Fritidsforum, landsfor-

ening, komitéer mv. Bl.a. om facilitetsundersøgelsen – kultur & handlingsplan – Byenshus i 

Kokkedal – Venskabskomitéen mm. 

Beretningen blev godkendt. Beretningen kan læses på KS´s hjemmeside, www.kultureltsam-

raad.dk. 

3. Godkendelse af regnskab og budget 

(ILR) kommenterede regnskabet og budgettet. Vi har p.t. ca.13.420 stående på kontoen 

hvoraf de 11.300 kr. er frie midler, de øvrige er forbeholdt kulturaktiviteter i Humlebæk. 

4. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet.  

5. Godkendelse af handlingsplan for det kommende år 

(JS) oplæste forslag til handlingsplanen for det kommende år. Bl.a. skal (KS) fortsat arbejde 

på at få mindst 2/3 af de kulturelle foreninger i Samrådet, informationsniveauet fastholdes og 

øges, gennem regelmæssig udsendelse af pressemeddelelser og nyhedsmails samt facebook-

side. (KS) skal arbejde på at kommunen fuldfører en kulturpolitisk handlingsplan, samt gøre 

det synligt hvor meget kultur der laves af borgere der arbejder frivilligt/ulønnet i foreningsli-

vet. Handlingsplanen blev godkendt. 

6. Fastsættelse af kontingent Fastsat til uforandret 100.- årligt 

7. Valg af formand Udgår i år, vælges kun i lige år. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I år var det Ibrahim (IR) og Ebba Anker (EA) der var på valg, de viste villighed til genvalg 

og det blev de. Jørgen Hedegaard (JH) udtræder. Elsebeth Kristensen (Fredensborg Ny 

Kunstforening) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

9. Valg af suppleanter 

Annemari Rommedahl Fredensborg Aftenskole var villig til genvalg og det blev hun. 

Ingrid Krønert Karlebo Kunstnerforening blev valgt som suppleant. 

10. Valg af revisor 

Hanne Winther var villig til genvalg og det blev hun. 

11. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode 

Find Christensen var villig til genvalg og det blev han. 

12. Eventuelt. (JS) bød den nye repræsentant for FNYK, Elsebeth Kristensen velkommen og 

takkede afgåede medlem Jørgen Hedegaard for tiden i bestyrelsen. 

 
Dirigent:     dato ……………..                                                   Referent:     dato…………………… 

 

Daniel Brandt Jørgensen….....................................                    IbrahiRashdan……………………… 
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