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Fritidspolitik 2020-2023
Høringssvar
Kulturrådet i Frederikssund, KUF, har drøftet Kultur- & Fritidsudvalgets oplæg til en fritidspolitik for
Frederikssund Kommune ”Fritidspolitik 2020-2023”.
Vi har også i foråret 2019 selv arrangeret en workshop om en kulturstrategi for kommunen, som i sig
selv var succesfuld. Denne tog udgangspunkt i ’kultur’ og ikke ’fritid’, som oplægget her gør. Her
fremkom mange gode forslag, som ville kunne lægge spor ud til en strategi, som peger ud i fremtiden.
Vi har været til møde med Sofie om det oprindelige oplæg i efteråret 2019, hvor vi kom med en lang
række inputs til ændringer af det oprindelige forslag. Nogle få af disse forslag er medtaget i det
nuværende, og det er vi naturligvis glade for.
Vi er ikke helt klar over, hvem den endelige fritidspolitik henvender sig til? Er det en slags oplysning til
nuværende såvel som nye borgere? Eller er det kun et politisk redskab?
Der er ikke et eneste udsagn i oplægget, som vi ikke er enige i, da de er meget generelle.
Der er dog stadig nogle ting, som mangler, synes vi.
•

•

Generelt bærer oplægget præg af, at kun at beskrive det, der sker og er lige rundt om
Frederikssund by. Det er meget indforstået i sin form. Selv eksemplerne bærer præg af det. Dem,
der bor på Hornsherredsiden, har meget svært ved at genkende sig. Selvom
kommunesammenlægningen ligger adskillige år tilbage (2007), så er der stadig ikke den fælles
følelse af samhørighed, som præger kommuner i al almindelighed. Hvis man ønsker, at vi som
borgere i en kommune, der er adskilt af en fjord, skal føle samhørighed med dem, der bor på den
anden side af fjorden, så skal det spejles i et oplæg om Fritidspolitik. Her er chancen.
Et eksempel på indforståethed. Hvad menes der med ”kultursti”? Er der kun en kultursti, den i
Frederikssund?
Bæredygtighed. Oplægget gør meget for at referere til WHO’s mål og inkludere et par af dem, og
det er også ganske udmærket. Men det faktum, at hele samfundet skal blive bæredygtigt, dvs.
arbejde hen imod, at vi bliver CO2-neutrale på sigt, er slet ikke nævnt. Vil man lave en
handlingsplan for fritidspolitikken 2020-2023 uden at bæredygtighed og det at opbygge en
’bæredygtighedskultur’ indgår som en vigtig del?

•

Der bør stå mere om samarbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land, da de jo vil tilbyde
naturformidling i området.

•

Selsø Sø bør nævnes, som et af Danmarks unikke fuglereservater.

•

•

Selsø Slot bør nævnes som et sted, hvor der arrangeres koncerter og kulturelle arrangementer for
alle generationer (side 4, ligesom Willumsen). Også Jægerspris Slot bør nævnes i denne
sammenhæng.
Man bør nævne, at man vil arbejde for, at der kommer et kulturhus i hver hovedby.

Vi afventer nu med spænding, at handlingsplanerne bliver udarbejdet for alle målsætningerne, især på
kulturområdet.

Med venlig Hilsen
Peter Kjeldsen
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