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Orientering: Meddelelser til Kultur, Fritid og Idræt, juni 2022
Sagsnr. i ESDH:
21/20155
Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt
Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Vigtigt om mødet i dag
Mødet afholdes i Skovhuset, Ballerupvej 60. De første 15 minutter er afsat til, at en repræsentant for
Skovhuset fortæller om status på visionen for institutionen. Det ordinære møde starter kl. 16:15.
Temamøde om ungemiljø
Onsdag den 4. maj afholdt byrådet et temamøde om ungemiljø. Udvalget har under dette punkt
mulighed for at samle op på denne drøftelse i forhold til fremtidige handlemuligheder.
Lun på Ord fredag-lørdag
Furesø Bibliotek afholder for syvende gang ordfestivalen Lun på Ord 17.-18. juni i Galaksen.
Temaet er ”tro, håb og kærlighed”, og programmet i år er spækket med store, aktuelle forfattere, der
skriver sig ind i disse livsvigtige temaer. Se programmet herunder og kig endelig forbi festivalen i
Galaksen fredag og lørdag: https://furbib.dk/nyheder/kort-nyt/lun-paa-ord-programmet-er-kommet.
Furesø Idrætstalenttilbud optager 32 nye idrætstalenter
Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 32 nye idrætstalenter med start i august 2022. De nye
idrætstalenter kommer fra seks forskellige foreninger og syv forskellige skoler. Der vil fra august
2022 være i alt 52 talenter tilknyttet Furesø Idrætstalenttilbud, som kommer fra i alt otte forskellige
foreninger og otte forskellige skoler. Talenterne er som udgangspunkt optaget for resten af deres tid
i grundskolen, med mindre andet aftales.
Placering af skateparken i kultur- og fritidsaksen
På borgermødet den 27. oktober om etableringen af en skatepark på flyvestationen fremkom der
blandet andet et ønske om, at forvaltningen skulle finde en anden placering for skateparken, fordi
grundejerforeningerne var bekymret for støjgener fra skateparken. Forvaltningen har fundet en
bedre placering på rullearealet umiddelbart øst for Hangar 3. Placeringen er bedre i forhold til
begrænsning af støj og indkig-/udkigsgener og ligger på kommunens ejendom. Der afholdes et
informationsmøde om placeringen den 15. juni kl. 19-21 i sidebygningen til Hangar 2, hvor
grundejerforeningerne i Sydlejren og andre interesserede er inviteret. Den 20. juni kl. 15.30-16.30
afholdes der første spadestik på rullearealet foran Hangar 3.
Nyt fra Kulturmetropolen
RÅ-festival Regional festival for, med og af unge kulturskabere afholdes 14.-15. januar 2023 i
Galaksen i samarbejde med Kulturmetropolen. Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe med
ungdomsskoleleder, musikskoleleder og ungekulturkoordinator samt leder af Galaksen. Gruppen vil
frem mod afviklingen medvirke til at kvalitetssikre festivalen samt bidrage til rekruttering og
indhold. I 2021 blev festivalen afholdt i Helsingør med over 200 unge deltagere - heraf 21 unge fra
Furesø. Festivalens økonomi ligger i regi af Kulturmetropolen.
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Urban Girls Regionalt talentforløb for unge kvindelige musikere udbydes af Kulturmetropolen.
Markedsføringen er påbegyndt, og der afholdes to rekrutteringsevents i Furesø som optakt til
forløbet - ét i UKH og ét på Ungdomsskolen den 14. juni. Efter sommerferien indledes
planlægningen af 1-2 lokale aktiviteter for piger fra Furesø, som ikke kom med i talentforløbet.
Disse aktiviteter har til formål at øge pigers selvværd samt give dem adgang til rollemodeller og et
positivt fællesskab gennem musikken. Disse aktiviteter vil blive afholdt i slutningen af 2022. Al
økonomi ligger i regi af Kulturmetropolen.
Årshjul
For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en
foreløbig møde- og arbejdsplan skitseret i vedlagte årshjul for juni.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i
Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at Kultur, Fritid og Idræt tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Taget til efterretning.
Afbud:
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