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Bud på temaer/fællesnævner fordelt på dialogmøderne vedr. ny kultur og fritidspolitik 2020-2024  

Temaer 
 

Dialogmøde 1+2 
(PKU) 

Dialogmøde 3 
(Billedkunstråd) 

Dialogmøde 4 
(FOU udvalget) 

Dialogmøde 5 
(Frivilligt Samråd) 

Dialogmøde 6 
(kult. foreninger) 

Dialogmøde 7 
(Kult. Institutioner) 

 
Kulturelt fællesskab og 
samarbejde 

Understøtte initiativer, 
forskellighed og bredt 
 
 

 Kombination af 
erhverv og foreninger 
Fokus på åben skole 
(inddragelse af 
skolerne) 

Fokus på samarbejde 
Motivation til frivilligt 
arbejde 
 
 

Fortælling og 
formidling af historien 
(byers historie) 
 
 

Mere samarbejde ml. 
skole, fritid og 
foreninger (åben skole) 

 
Kulturens bidrag til 
bæredygtig udvikling  
 

Udnytte den frie natur 
til aktiviteter 
 
 

Etablering af land art 
event- Lokale 
kunstnere og 
inviterede kunstnere 

  
 
 
 

Design, håndværk og 
kunst (åben skole) 

 
 

Samarbejde på tværs 
af foreninger mv. 
Kultur og 
bæredygtighed 

 
Faciliteter og 
tilgængelighed 
 

Udnyttelse af 
faciliteter 

 
 

Etablering af fast kunst 
udstillingsted (f.eks. 
gammel B&W bygning 
eller ØSMs lokaler i 
Faxe) 

Faciliteter og plan for 
vedligeholdelse skal 
prioriteres 

 
 

 
 

Koncert i Kalkbruddet 
(brug af andre 
faciliteter end 
kommunale) 
Fysiske rammer – kan 
de udnyttes mere til 
kultur og fritid? 

Brug for 
kulturkoordinator 
(facilitering af møder) 
Alle børn stifter 
bekendtskab med 
kulturinstitutioner mv. 

 
Natur 
 

Skolerne skal inddrages 
mere i kulturarv, fokus 
på lokal natur og kultur 
 
Mere udendørs 
aktiviteter ift. vand  

 Mange flere aktiviteter 
i naturen og flere 
ældre motionister 
 
En folkeskov 

 
 
 
 

Geologi, kalk og 
historie 
(bæredygtighed) 
 

Kunst og naturfestival 

 
Fyrtårne/Events 
 

Fokus på lokal 
kultur/koncerter samt 
fyrtårne (kalk, bio og 
Camp) 
 

Fokus på kunst i det 
offentlige rum 

Idrætsmæssige 
fyrtårne og familiehold 
og mere holdsport 

Bredde i foreningslivet 
(foreningernes dag) 

 

Aktiviteter – men ikke 
de samme alle steder 
 

Kulturtilbud vi er stolte 
af – festivals af enhver 
art 
Kultursøndag for 
familier 

 
Synlighed og kendskab 
 

Synlighed af aktiviteter 

 
 

Formidling af kunst og 
eksisterende værker i 
Faxe Kommune 

 Storskærme 
(lejlighedsvis eller fast) 
 

Professionel 
koordinering 
 

Formidling meget 
vigtigt 

 
Øvrige 
 

En kort politik – der er 
aktuel for ”fremtidens” 
kommune 
 

  ”10 turs kort” 
bosætningsaktivitet -
samarbejde med 
foreninger 

Skole ”OL” på Faxes 
nye idrætsanlæg 

Løfte det 
professionelle kulturliv 
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Bud på temaer/fællesnævner fordelt på dialogmøderne vedr. ny kultur og fritidspolitik 2020-2024  

Temaer 
 

Dialogmøde 8 
(Interne centre) 

Dialogmøde 9 
(Unge Haslev) 

Dialogmøde 10 
(Erhvervslivet mv.) 

Dialogmøde 11 
(Forsamlingshuse) 

Dialogmøde 12 
(Unge Fx Ladeplads) 

Dialogmøde 13 
(Idræt & fritidsforeninger) 

 
Kulturelt fællesskab og 
samarbejde 

Fokus på at understøtte 
foreninger mv. 
Fokus på 
frivillighedskoordinering 
 

Vedholde med at have 
klubber, så unge fysisk 
kan mødes og danne 
nye venskaber 

Styrke samarbejdet 
mellem kultur og 
erhverv på alle 
områder 

Samarbejde husene 
imellem 

Fokus på fysiske 
aktiviteter for unge 
f.eks madlavning 

Fortsætte med 
foreningsudvikling og 
samarbedje på tværs 

 
Kulturens bidrag til 
bæredygtig udvikling  
 

Sejlsport og 
vandaktiviteter i Faxe 
Ladeplads 

 Stærk fortælling om 
Faxe områdets styrker 
og unika 

   

 
Faciliteter 
 

Fælles indsatser ift. 
udvikling af byrum (på 
tværs af centre) 
Svømmebadeland i 
Haslev 
 

Klubber og aktiviter for 
unge udenfor 
skoletiden og i ferierne 
Et sted hvor man kan 
danse 

 Forsamlingshusene 
bruges også i 
hverdagen og ikke kun 
til fest 

Samarbejde med 
foreningerne og 
klubberne, udnytte 
hinandens udstyr og 
muligheder sammen 

Svømmehal med 
varmtvandsbassin 

 
Natur 

Sammenhængende sti- 
og gangnet (overblik og 
formidling) 
 

 Styrke natur, ro, 
kystnærhed, dybe 
skove, kulturlandskab, 
herregårde, kalk og 
tårnet 

Bruge naturen og 
udendørs koncerter 

  

 
Fyrtårne/events 
 

Festival for børn og 
unge (samarbejde på 
tværs af foreninger mv.) 

  Foreningernes dag  Foreningernes dag og 
fortsat fokus på 
samarbejde 
Idrætsfestival 

 
Synlighed og kendskab 
 

Portal for oplevelser i 
Faxe Kommune 

 Kommunen skal 
brande sig på alt det 
man ikke har/længtes 
efter  i København 

Værdsætte frivillige 
(fælles kampagne med 
eksempler på gode 
historier) 

Klubberne skal gøres 
sig mere synlige 

Målrettet integration i 
foreningerne 
Kommunen hjælper 
med foreningernes 
synlighed 

 
Øvrige 
 

Landsby dele elbiler og 
cykler 

Flere aktiviteter for 
unge over 25 år 

  Søndagsklubber  
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Bud på temaer/fællesnævner fordelt på dialogmøderne vedr. ny kultur og fritidspolitik 2020-2024  

Temaer 
 

Dialogmøde 14 
(handicap/udsatteråd) 

Dialogmøde 15 
(Ældresagen) 

 
Kulturelt fællesskab og 
samarbejde 
 
 

Dans, mad, musik og 
kor (gode ryste 
sammen aktiviteter) 

 

 
Kulturens bidrag til 
bæredygtig udvikling  
 

  

 
Faciliteter 
 
 

Enkebal i 
forsamlingshusene 
Kor i musikskolen, når 
det ikke bruges til 
undervisning 
Svømmehal med 
varmtvandsbassin 

 

 

 
Natur 
 

Adgang til stranden og 
skoven for 
handicappede 
 

 

 
Fyrtårne/events 
 

Godt musiksted som er 
kendt for alle 

 

 
 
Synlighed og kendskab 
 

Mødelokaler for 
handicappede skal 
gøres synlige, så vi ved 
hvor de er 
 

 

 
 
Øvrige 
 

Grupper som ikke er 
foreninger, skal kunne 
booke lokaler gratis 
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Oversigt over dialogmøder (afholdte/planlagte) - ny Kultur- og fritidspolitik 2020 – 2024 

 

(Dialogmøde 1+2) 22. januar og 26. marts 2019– Plan & Kulturudvalget. 

(medlemmerne fra udvalget) 

 

(Dialogmøde 3) 25. april 2019 – Billedkunstrådet. 

(medlemmerne fra rådet) 

 

(Dialogmøde 4) 16. maj 2019 – Folkeoplysningsudvalget. 

(medlemmerne fra udvalget) 

 

(Dialogmøde 5) 17. juni 2019 – Frivilligt Samråd. 

(medlemmerne af udvalget) 

 

(Dialogmøde 6) 7. marts 2019 - dialogmøde med repræsentanter fra de kulturelle foreninger. 

 

(Dialogmøde 7) 21. marts 2019 - dialogmøde med repræsentanter/ledere fra de kulturelle institutioner. 

 

(Dialogmøde 8) 4. april 2019 - dialogmøde med de kommunale aktører/interne centre. 

Børn/unge, sundhed, plan, natur, ejendomme, bibliotek, borgerservice. 

 

(Dialogmøde 9) 6. maj 2019 - dialogmøde med de unge i Klub Haslev. 

 

(Dialogmøde 10) 9. maj 2019 – dialogmøde med repræsentanter fra erhvervs- og handelsforeninger (opfølgende møde den 14. juni 2019) 

 

(Dialogmøde 11) 21. maj 2019 – dialogmøde med forsamlingshusene. 

 

(Dialogmøde 12) 22. maj 2019 – dialogmøde med de unge i Faxe Ladeplads Ungdomsklub. 

 

(Dialogmøde 13) 3. juni 2019 – dialogmøde med repræsentanter fra idræts- og fritidsforeninger.  

 

(Dialogmøde 14) 18. juni 2019 – dialogmøde med handicaprådet og udsatterådet. 

 

(Dialogmøde 15) planlagt primo august 2019 – dialogmøde med ældresagen i hhv. Rønnede/Faxe og Haslev. 

 


