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Indkaldelse til Årsmøde tirsdag den 4.10. kl. 18.30 

Årsmødet i KØF bliver i år tirsdag den 4.10. kl. 18.30 i Agenda Centeret i Kanalens Kvarter 32. 

Dagsorden er: 

 1. Formalia 

 2. Bestyrelsens beretning (herunder regnskab 2015 og handleplan 2017) 

 3. Indkomne forslag (skal være fremsendt senest den 29.9.) 

 4. Budget 2017 (herunder fastsættelse af kontingent) 

 5. Valg til bestyrelsen (formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer,  

                          2 suppleanter og 2 til Agenda Centerets bestyrelse) 

 6. Andet 

Sammen med dette Nyhedsbrev vedhæftes Bestyrelsens beretning og forslag til næste års 

handleplan. Forslag til budget 2017 forelægges på Årsmødet. 

 

Da alle pladser ikke er besat i Bestyrelsen, så overvej om det er noget for dig :o) 

 

”Strategi for kunst i det offentlige rum” 

Kommunen har sendt et forslag til en ny strategi i høring: ”Strategi for kunst i det offentlige rum”. 

Bestyrelsen har diskuteret strategien og finder mange gode takter i den, men har dog også nogle 

bemærkninger, som den nu vil omsætte til et høringssvar. Det handler dels om vedligehold. Det er 

ikke godt nok, hele tiden at fokusere på at lave nyt og nyt og nyt, og så ikke vedligeholde det der er. 

Og dels handler det om ikke at institutionalisere al udsmykning i byen. F.eks. den udsmykning vi 

har lavet med mosaikker og maleri, den slags skal der fortsat være mulighed for, uden at der 

behøver at komme en kunstner ind over. 

 

Cykeltur til Søndersø og Flyvestation Værløse 

Lørdag den 17.9. kl. 11 cykler vi en tur til Søndersø og Flyvestation Værløse. Der er afgang fra 

Badesøen. Efter nederlaget ved Dybbøl forsøgte man i 1865 at tørlægge Søndersø, for ”hvad udad 

tabes, skal indad vindes”. Det lykkedes imidlertid ikke. Ganske vist er søen i dag 2 meter lavere end 

den gang, men på det dybeste sted, er der stadig 8 meter vand tilbage i den 125 ha store sø. Nabo til 

Søndersø er den nedlagte militære Flyvestation Værløse, hvor man kan cykle på den enorme 3 

kilometer lange landingsbane. Det bliver en ganske speciel oplevelse! Tag madpakke med  

 

Følg med på www.agendacenter.dk  

 

Med venlig hilsen 

Povl Markussen 

 
 

Fra cykelturen til de gamle træer 

http://www.agendacenter.dk/

