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Der er gang i mange gode og nye ting på kultur og fritidsområdet i Egedal for tiden. Formålet med 
denne nyheds-update er, at give jer alle indblik i flere af de store ting, vi har gang i netop nu.  
 
Ny handleplan sætter retning for udviklingen af kultur- og fritidsområdet 
I Egedal er der både politisk og administrativt et stort ønske om at styrke rammerne for det gode 
fritidsliv ved at øge samarbejdet med vores foreningsliv og lokale ildsjæle. I foråret var vi samlet til 
to forenings- og borgermøder for at drøfte hvordan. Det kom der en fælles handleplan ud af, som 
blev politisk godkendt juni 2022. Læs handleplanen og følg status på de enkelte indsatser på hjem-
mesiden.  
 
Nyt system til lokalebooking og tilskudsadministration er på vej 
Der må findes noget bedre . Det var udsagnet, da dialogen faldt på Egedals lokalebookingsystem 

til forårets foreningsmøder. Der udvikles ikke længere på det nuværende system EGon. Det tager vi 
nu konsekvensen af og implementerer et nyt system: KMD Booking. Den tekniske implementering 
er igangsat, og systemet skal være i drift 1. januar 2023. 
 
Mette Seligmann fra Kultur og Fritid er projektleder på implementeringen af det nye IT-system. 
Mette vil i de kommende måneder løbende sende alle foreninger vigtige informationer om imple-
menteringen, herunder overførsel af data fra gammelt til nyt system, invitationer til systemtest og 
oplæring i det nye system. Vi planlægger kurser for alle lokalebookere i januar 2023. Datoer udsen-
des snarest.  
 
Der skal nu nedsættes et nyt Folkeoplysningsudvalg 
Folkeoplysningsudvalget (FOU) er et formelt udvalg, der understøtter dialogen mellem Byrådet og 
det lokale foreningsliv. Vi har i løbet af foråret drøftet, hvordan vi får sammensat et repræsentativt 
udvalg, og den 31. august vedtog Byrådet det nye udvalgs sammensætning (se sidste side med den 
godkendte model).  
 
Fra Byrådet indtræder Charlotte Haagendrup og Morten Lyager. Derudover skal vi nu have udpeget 
repræsentanter for følgende: Aftenskolernes samråd, Egedals idrætsfælleskab (EIF), Idrætsforenin-
ger der ikke medlem af EIF, Børne- og ungdomsorganisationernes samråd (BUS), Egedal kulturelt 
samråd (EKS) samt for øvrige kulturelle - og hobbyprægede foreninger udenfor paraply.  
 
Sabrina Melsted fra Kultur og Fritid er ansvarlig for processen med udpegelse af nye medlemmer. 
Hun kontakter de forskellige foreningstyper på mail i begyndelsen af september med yderligere in-
formation om processen.  
 
Ny bemanding i Kultur og Fritids administrations- og udviklingsteam 
Vores gode kollega Maria Brown har efter 11 år i Egedal Kommune besluttet sig for, at det var tid til 
at prøve noget nyt. Vi har derfor i august søgt efter en ny ekspert på Folkeoplysningsområdet og 
har ansat Stine Ethelberg, der starter 1. oktober. Stine kommer fra en tilsvarende stilling i en anden 
Hovedstadskommune.  
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Vi har igennem nogle måneder desuden haft en vakant stilling i teamet, efter kommunens idræts-
konsulent stoppede tidligere på året. Denne stilling har vi valgt at besætte internt. Fra 1. juli er ud-
viklingskonsulent Mette Seligmann derfor også blevet en fast del af vores team. Mette har tidligere 
arbejdet med forskellige tværgående projekter i Egedal, herunder flere på kultur- og fritidsområdet.   
 
Derudover har vi naturligvis fortsat alle de gode medarbejdere, I kender: Sabrina Melsted, Henri-
ette Nordvig og Catja Thystrup på Rådhuset, Chris Andersen, der supporterer idrætsanlæg og kul-
turhuse samt kulturhuskoordinator Anders Greis.   
 
Der er gang i byggeriet  også i kultur og fritid 
Vi arbejder i år med flere store anlægsprojekter: Vi lægger sidste hånd på renoveringerne på Sten-
løse stadion. Den 15. august tog vi første spadestik til en ny skyttehal i Ølstykke. Den nye hal i Øl-
stykke forventes klar til indvielse efter efterårsferien. Derudover er der gang i en stor renovering af 
Stenløse Kulturhus. Vi har valgt, at kulturhuset ikke lukker i renoveringsperioden.  Vi er opmærk-
somme på, at det giver noget bøvl, for brugerne af huset, der må flytte lidt rundt afhængig af, hvor 
håndværkerne skal arbejde. Men vi glæder os til slutningen af året, hvor et moderniseret hus kan 
åbne dørene for endnu flere frivillig og endnu mere aktivitet til gavn for alle borgere i Egedal.  
 
OBS: Fritidspas, Foreningsklippekort og ansøgningsfrister for puljer 
Vi har en stribe tilbud, som har til formål at styrke foreningslivet og de frivilliges indsats. De er alle 
beskrevet på vores hjemmeside. Læs for eksempel mere om: Fritidspas  der skal give alle børn og 
unge mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund, Foreningsklippekortet 

 der skal give tilflyttere og andre interesserede mulighed for at besøge foreninger i Egedal og Fri-
villighedspuljen  der skal styrke fællesskabet  og som har næste ansøgningsfrist den 15. septem-
ber. 
 
Vi fejrer frivilligheden 
De sidste par år har vi fejret frivillige ildsjæle med uddelingen af to priser: Årets nytænkningspris og 
Den folkeoplysende frivillighedspris. Det gør vi igen i år. Fristen for at indstille til de to priser er den 
15. september 2022, indstillingen sendes til kulturogfritid@egekom.dk. Kultur- fritids- og Erhvervs-
udvalget beslutter, hvem der skal have overrakt årets priser. Følg med i de lokale medier, hvor vi 
annoncerer vinderne.   
 



side 3 af 3

1. 1 fra Egedal Kulturelt Samråd (EKS)
2. 1 fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
3. 1 fra Egedal Idrætsfællesskab (EIF)
4. 1 fra Aftenskolernes Samråd
5. 1 fra idrætsforeningerne uden for paraply 
6. 1 fra øvrige foreninger uden for paraply kulturelle og hobbyprægede 
7. 2 politikere fra KFEU (Charlotte Haagendrup & Morten Lyager)
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