
 

Arbejdsplan for september 2018 – september 2019 

 

1. Den 43. landskonference den 2019 i samarbejde med Kulturelt Samråd Høje Taastrup 

 

2. Temamøde  

 

3. Servicering af medlemmerne 

• Udbygning af hjemmeside og Facebookprofil 

• Udveksling af viden og ideer mellem samrådene 

• Intern kommunikation (Nyhedsmails) vedr. love, regler, kursustilbud, fonde m.v. 

• Konsulenttjeneste 

 

4. Samarbejde og netværksdannelse med følgende organisationer:  

• Det Frivillige Kulturelle Samråd  

o Kulturelle Samråd i Danmark 

o  Danmarks Teaterforeninger 

o Dansk Lokalhistorisk Forening 

o Kulturhusene i Danmark  

o Sammenslutningen af Børne- og Ungdomsfilmklubber 

o Sammenslutningen af Danske Filmklubber 

o Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger  

o Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark  

o Samrådet af de litterære selskaber i Danmark 

• Amatørområdet  

o Amatørernes Kunst og Kultur Samråd  

o Landsforeningen for dramatisk virksomhed 

• Desuden 

o Danske Musikforeninger 

o Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 

o Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark 

o Danske Amatørarkæologer 

 

5. Fortsat synliggørelse af Kulturelle Samråd i Danmark 

• Udtalelser i forbindelse med aktuelle debatter 

• Kontakt til offentlige myndigheder og det politiske system 

• Udarbejdelse af høringssvar 

• Samarbejde med andre nationale organisationer 

 

6. Kontakt til  

 Kommuner uden kulturelle samråd  

 Samråd, der ikke er medlemmer af Landsforeningen  

 Potentielle servicemedlemmer 

Desuden opsøgende arbejde 

 

7. Internationalt samarbejde 

 Samarbejde med organisationer i de nordiske lande  

 Samarbejde med Det Danske Kulturinstitut 

 Samarbejde med den europæiske organisation for amatørkulturen, Amateo 
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8. Deltagelse i nationale og internationale udviklingsprojekter 

• Lever (Nordplus projekt): Kultur i tyndt befolkede områder (Nordisk Ministerråd) 

• Spar (Erasmus + projekt): Udvikling af kurser for frivillige og organisationsfolk i forhold til 

kulturen i tyndt befolkede områder 

• Bridging (Erasmus+ projekt): Udvikle samskabelsesprojekter mellem forskellige grupper 

• Co-Creation (Erasmus+ projekt):  Fremme adgangen for forskellige borgergrupper til at 

deltage i kulturelle aktiviteter – både som deltagere, samarbejdspartnere, 

meddesignere og som publikum/brugere  


