Kulturelle Samråd i Danmark
og

Kulturen i Gladsaxe

Kulturkonference 2016
Fredag den 23. – søndag den 25. september 2016
i Gladsaxe Kommune

Program
Fredag den 23. september 2016
Fra 16.30

Ankomst og indkvartering på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

17.45

Middag

18.50

Velkomst
Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark
Albert Lykking, formand for Kulturen i Gladsaxe

19.00

Kulturlivet i Gladsaxe set med en kulturpolitikers øjne
Ved Lars Abel, viceborgmester (C), formand for Folkeoplysningsudvalget

19.30

Kommunernes økonomiske og demokratiske situation, og hvad det betyder
for borgerinddragelsen
Der er ingen tvivl om, at kommunerne med deres i øjeblikket historisk stramme økonomi vil
være meget lidt lydhøre over for mere borgerinddragelse, men på den anden side har kommunalreformen betydet flere forvaltningsmæssige initiativer for borgerinddragelse, ligesom
fokus på frivillighed også kan ses som øget borgerinddragelse.
Ved Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

20.45

Det kulturelle foreningsliv i kulturpolitikken
Ved Bertel Haarder, Kultur- og kirkeminister

22.00

Natmad

Lørdag den 24. september 2016
Fra 07.30

Morgenmad

09.00

Sejltur fra hotellet til Aldershvile
Arne Fogt, formand for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, og Jørgen Olsen, tidligere chefredaktør for Gladsaxe Bladet, guider på hver sin båd og fortæller bl.a. om grevinden af Bagsværd, Aldershvile Slotsruin og Danmarks Nationale Rostadion.

10.00

Bus til Aldershvile Slotsruin og
Bagsværd Kirke (tegnet af arkitekt Jørn Utzon)
Gladsaxe Kammerkor synger.
Kaffe i kirken.

11.30

Bus til Gladsaxe Rådhusplads.

11.45

Gladsaxe Rådhus og Gladsaxe Hovedbibliotek
Opdeling i 2 hold:
A) omvisning i Byrådssalen ved fritidskonsulent Rikke Clausen. Rådhuset er tegnet af arkitekt
Vilhelm Lauritzen. Byrådssalen er udsmykket af Bjørn Nørgaard og Robert Jacobsen.
B) omvisning i Gladsaxe Hovedbibliotek ved bibliotekschef Jakob Lærkes. Biblioteket er tegnet
af Erik Korshagen. Den strukturalistiske bygning er udsmykket ud- og indvendig af Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen.

12.45

Frokost i bibliotekets restaurant ”Rådhuscaféen”.

13.45

Bus til ”Telefonfabrikken” - Gladsaxe Kulturhus.

14.00

Kulturhuset Telefonfabrikken og dets brugere
Ved Betina Louise Kimergaard, kulturhusleder i Telefonfabrikken.
Deltagerne deles i to hold, som vises rundt i Kulturhuset. Foreningerne i Gladsaxe har
”bemandet” lokalerne og fortæller om deres aktiviteter.

15.00

Kaffe og te i Fællesrummet
Der drikkes kaffe og te, mens der lyttes til oplæg. Kulturen i Gladsaxes medlemmer deltager.
Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik
Med fokus på udfoldelse, fordybelse og indlevelse, den grønne by med kreative byrum, arena
for talent og elite – med en lettere vej fra den gode idé til virkeliggørelsen heraf.
Ved Ingelise Damm, vicedirektør i Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe.

16.00

Gladsaxe Lederakademi
Akademiet er udformet i et tæt samarbejde mellem idrætten, spejderne og Kulturen i Gladsaxe, og det får dermed et særligt tværfagligt perspektiv.
Ved Henning Hansen, kursusleder og indehaver af Sporthouse.

16.30

Den nye generation af ældre, der holder liv i foreningslivet
I 2020 er over 20 % af Danmarks befolkning over 65 år. Hvad betyder det for foreningslivet?
Ved Frank Dahlgaard, debattør og formand for Liberal Alliance i Gladsaxe.

17.15

Bus tilbage til hotellet

18.30

Velkomstdrink

19.00

Festmiddag
Tale ved Karin Søjbjerg Holst, borgmester i Gladsaxe
”Så skal der danses folkedans”. Glad Dans ved Bent Grølsted, inviterer gæsterne op til dans.

Søndag den 25. september 2016
Fra 07.30

Morgenmad

09.00

”De samspilsramte”, et underholdningsorkester sammensat af lokale amatørmusikere, spiller.

09.30

Foreningernes ledelsesansvar og frivillige foreningers forsikringsansvar
Bestyrelsen er foreningens ledelse og har ansvaret for, at den lever op til sine forpligtelser.
Men hvad betyder det i praksis? Hvilket ansvar har foreningen forsikringsmæssigt over for
frivillige og brugere? Hvornår skal den tegne forsikringer - og hvilke har den brug for? Kan
bestyrelsesmedlemmer komme til at hæfte personligt for foreningens gæld?
Ved Hans Stavnsager, foreningskonsulent, tidl. generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd

10.30

Kaffe og te

10.45

Generalforsamling

12.30

Sandwich og afrejse

Praktiske oplysninger
Indkvartering
Indkvartering på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby
(se https://www.konference.dk/kursuscenter/sinatur-hotel-frederiksdal) - fortrinsvis i enkeltværelser. Der
er desuden mulighed for indkvartering i dobbeltværelse samt for deltagelse uden overnatning

Måltider m.m.
Konferenceprisen inkluderer alle konferencens arrangementer, entréer og måltider. Måltiderne omfatter
middag (én ret) og natmad fredag, morgenmad, frokost og festmiddag lørdag. Morgenmad og sandwich
søndag. Derudover 1 øl/vand til middag og natmad fredag og til frokost lørdag, vand til frokost søndag,
formiddags- og eftermiddagskaffe lørdag samt formiddagskaffe søndag. Desuden velkomstdrink før festmiddagen lørdag, vin ad libitum under middagen samt kaffe og te efter middagen.

Pris
Medlemmer
Overnatning i enkeltværelse: kr. 3.895
Overnatning i dobbeltværelse: kr. 3.495
Deltagelse uden overnatning: kr. 2.550

Ikke-medlemmer
Overnatning i enkeltværelse: kr. 4.295
Overnatning i dobbeltværelse: kr. 3.895
Deltagelse uden overnatning: kr. 2.950

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal senest den 1. juli 2016 være modtaget af Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade
27D 3., 1463 København K.
Tilmeldingen kan også ske ved at sende en mail til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med de på
tilmeldingsblanketten nævnte oplysninger.
Når tilmeldingen er modtaget, udsendes bekræftelse og opkrævning.
Betalingen skal være indgået senest den 10. august 2016.

OBS!
Tilmelding til konferencen er bindende
Tilmelding er efter først til mølle princippet.
Der gælder følgende regler ved afbud:
Ved afbud til og med den 10. august 2016 betales 50 % af prisen.
Ved senere afbud betales hele beløbet!
Afbud sendes skriftligt til Landssekretariatet, Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3.,
1463 København K eller kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk
Yderligere oplysninger på tlf. 53 63 13 26
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Tilmelding til Kulturkonferencen
den 23. september – 25. september 2016 i Gladsaxe Kommune
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Medlem af (navn på samråd/samvirke/kulturforvaltning/udvalg osv.):

Hotel
Deltagerne indkvarteres på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby
(se https://www.konference.dk/kursuscenter/sinatur-hotel-frederiksdal)
Jeg ønsker (sæt kryds):
Overnatning i enkeltværelse, medlemmer: 3.895 kr.

Ikke-medlemmer: 4.295 kr.

Overnatning i dobbeltværelse, medlemmer: 3.495 kr.

Ikke-medlemmer: 3.895 kr.

Angiv navnet på den, man ønsker at dele værelse med:
Deltagelse uden overnatning, medlemmer: kr. 2.550 kr.
Handicapværelse:

Ikke–medlemmer 2.950 kr.

Særkost (angiv hvad):

Betaling
Girokort til betaling af konferencen skal sendes til:

Betaling via EAN nr.:

Kontaktperson (skal angives):

Adresse (skal angives, hvis EAN):

Tilmeldingsblanketten skal være modtaget senest den 1. juli 2016
Sendes til Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3., 1463 København K.
Tilmelding kan også ske ved at sende en mail med de ovenfor nævnte oplysninger
til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk
Tilmelding til konferencen er bindende.

