
 
 

Beretning   

Maj 2017 – Maj 2018  

Siden generalforsamlingen i maj 2017, har Egedal Kulturelt Samråd haft et par opgaver at varetage. 

Allerede i juni 2017 afholdt Stenløse Kulturhus sin første Kulturhusdag, hvor alle interesserede kulturelle 

foreninger var inviteret til at forestå egne aktiviteter på dagen. EKS tilbød at ”reklamere” for de foreninger, 

som ikke selv kunne deltage. 

I september 2017deltog EKS på Kulturelle Samråd i Danmark’s Landskonference, som blev holdt i Århus. 

I april 2018 deltog EKS igen på ”Egedal for alle Messen”, som blev afholdt i det nye Rådhus. Vi havde en 
bemandet stand med forskelligt oplysningsmateriale om Egedal Kulturelt Samråd. Også her tilbød vi alle 
kulturelle foreninger i Egedal at fremlægge eget materiale på EKS-standen, hvis de ikke selv ønskede en 
stand på messen. 
 
Også i det forgangne år er rigtig meget tid gået med at finde frem til korrekte oplysninger på alle de 
omkring 100 foreninger, som EKS er paraplyorganisation for.  
Lige nu mangler vi at aftale med kultur-og fritidsafdelingen, hvordan vi fremadrettet sikrer, at EKS og 
kommunen har identiske oplysninger om de kulturelle foreninger. 
For mindre end en uge siden er det lykkedes os at udsende mails til alle foreninger med oplysning om de 
kontaktoplysninger EKS har i dag – og opfordring til at indmelde eventuelle ændringer. 
 
Hvis man i årets løb har ændringer, må man meget gerne indmelde disse løbende. Det er ikke nødvendigt at 
vente på en mail fra EKS☺. 
Bestyrelsens mailadresse er bestyrelsen@egedalks.dk  
 
 
EKS har deltaget på 2 af Kultur- og Erhvervsudvalgets møder i det forgangne år. På møderne drøftes 
foreningsrelevante (EIF/BUS/EKS) problemstillinger. I år har ”paraplyerne” i fællesskab indmeldt 
ændringsforslag til de nuværende ”frivillig-prisregler”. De nye priser bliver: Årets ildsjæl, en ungepris, en 
foreningspris og mesterskabspriser. Der arbejdes p.t. med diverse formuleringer. 

----------------------------------- 
 
Og så en nyhed: Det er besluttet at indkøbe et nyt BOOKINGSYSTEM. ”Paraplyerne” er denne gang 
medinddraget INDEN beslutning om hvilket system der skal købes,- INDEN kravspecifikationen er ”lukket”, -
og INDEN implementeringsplanen er vedtaget. 
 
Og så lige en vigtig ting mere – på foreningsmødet den 4. juni 2018 har EKS aftalt med kommunen, at 
emnet bliver den nye/ændrede persondata”lov”. En af kommunens jurister vil gennemgå den del af loven, 
som er relevant for foreninger og svare på spørgsmål fra de fremmødte (så forbered Jer godt).. 
Herudover vil en ”PIXI-vejledning” blive udleveret til deltagerne og efterfølgende lagt på kommunens 
hjemmeside. 
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