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Indkaldelse til generalforsamling 2020 og invitation til minikonference 
 
 
Hermed fremsendes 1. indkaldes til 

 
Kulturelle Samråd i Danmarks generalforsamling 2020 

søndag den 13. september 2020 kl. 12.00  
på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af årsberetning  

3. Godkendelse af årsregnskab  

4. Indkomne forslag 

5. Arbejdsplan for september 2020 - september 2021 og budget for 2021 

6. Fastsættelse af kontingent for 2021 

7. Valg (jfr. vedtægternes § 6) 

På valg er: 

Bestyrelsen: Jacob Løve, Inger Bork-Larsen og Mogens Gammel Pedersen 

Suppleanter: Christella Lerke og Lene Kaltwasser Henriksen 

Revisor: Ruth Flor 

Revisorsuppleant: Anette Dahl Nielsen 

8. Evt. 

 
Indkomne forslag 
Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Kulturelle Samråd i Danmarks formand i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen – dvs. lørdag den 22. august 2020 (se adressen herunder). Indkomne 
forslag og materialer til punkterne 2, 3, (4) og 5 udsendes umiddelbart efter, dvs. den 22. august.  
 
Stemmeret 
Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingent for 2020 er indbetalt mindst 1 måned 
inden generalforsamlingen. 
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MINIKONFERENCE 
I forlængelse af generalforsamlingen afholdes en ”minikonference” med flg. program 
 
Civilsamfundet og kommunen 
Vi præsenteres for en række gode og mindre gode eksempler på samarbejde mellem civilsamfund og 
kommuner. 
En stor del af landets foreninger har et samarbejde med kommunen. Men er samarbejdet altid af god 
kvalitet? 
Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Lokale samråd, hvad kan de? 
Forholdet mellem foreninger og kommune kan karakteriseres som et gensidigt afhængighedsforhold. 
På den ene side har kommunerne brug for foreningerne til at sikre meningsfulde aktiviteter for kom-
munens borgere inden for demokratisk organiserede rammer. På den anden side har foreningerne 
brug for kommunen til at sikre gode rammebetingelser for foreningernes aktiviteter. Men der er me-
get lidt viden om, hvilken rolle de spiller for brugerinddragelsen og interessevaretagelsen på områ-
det, og hvilken indflydelse de har på den lokalpolitiske agenda. 
Ved Malene Thøgersen, senioranalytiker, ph.d., VIFO, Videncenter for Folkeoplysning. 

Minikonferencen slutter kl. 16.30 
 
Praktiske oplysninger 
Mulighed for fortæring 
Kl. 11.30 – 12.00: Frokost inden generalforsamlingen. 
Ønsker man frokost (sandwich og 1 vand/øl) inden generalforsamlingen er prisen 100 kr. 
Kl. 13.30 (mellem generalforsamling og minikonference) serveres kaffe med kage.  
Ønsker man kaffe og kage efter generalforsamlingen er prisen 60 kr. 
 
Tilmelding 
Hvis man ønsker frokost og eftermiddagskaffe bedes man tilmelde sig ved at sende en mail indehol-
dende navn, samråd samt ønsker om fortæring til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk senest 
tirsdag den 20. august. Husk evt. allergener! 
Der udsendes opkrævning for frokost og kaffe inden mødet. 
 
Yderligere oplysninger 
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K, tlf.: 53 63 13 26 eller  
29 64 70 40. 
Mail: kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk, www.kulturellesamraad.dk 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
f. Hans Rostholm, formand 
Gyvelvej 12, 
7400 Herning 
mail: hansrostholm@outlook.dk 


