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REFERAT 

 
Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 Nørager 
Kl. 19.00 
 
 
Deltagere: 
Charlotte Klemmensen       Kulturråd      charlmbn@hotmail.com 
Henrik Bjerg          Kulturråd      henrik@kinorevuen.dk 
Mette Gørlev          Kulturråd      mettegoerlev@hotmail.com 
Marianne Uhrenholt        Kulturråd      mu@aalborgstudenterkursus.dk  
Morten Lønborg Friis        Kulturskolen     imlfr@rebild.dk 
Søren Risborg          Naturskolen     isrni@rebild.dk 
Jens Skov Jørgensen       Ungdomsskolen    ijsjo@rebild.dk  
Tina Rasmussen          Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk  
 
Afbud: 
Jesper Andreasen         Kulturråd      beub666@gmail.com   
Lone Skov           Bibliotekerne     ilosk@rebild.dk  
 
Kulturrådet havde I dag Birgit og Anne Grethe fra Kig Ind som gæster til mødet. 
 
 

1. Behandling af indkomne ansøgninger 
 
Sagsfremstilling: 
Der er indkommet 1 ansøgning til puljen til løbende kulturelle aktiviteter. 
 
Beslutning: 
Hjeds kultur og forsamlingshus: 6000 kr. 
 
Der er nu: 
112.000 kr. tilbage i udviklingspuljen. 
72.000 kr. tilbage til løbende kulturelle aktiviteter. 
 
Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober. Alle opfordres til at sprede budskabet om, at 
der stadig er penge at søge. Tina informerer Margit Sig/Nordjyske, så hun evt. kan om-
tale puljerne i forbindelse med omtale af kulturugerne. 

 
 

2. Byrådets vision 2030 
Byrådet har vedtaget en ny vision ”Vision2030”. Kulturrådet drøfter hvilken betydning 
det har for kulturområdet, og hvordan der kan arbejdes i tråd med visionen. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet noterer sig med bekymring fraværet af ”kultur” i visionen. Visionen er dog 
bred nok til at kunne omfatte kulturlivet. Borgerinddragelse er også en del af visionen, 
og Kulturrådet drøftede, hvordan de kan nå ud til nye kulturbrugere og finde nye plat-
forme for synlighed. 
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3. Rebild Kulturuger (uge 37 og 38) 
 
Sagsfremstilling: 
Kulturrådet præsenteres for årets program for kulturugerne og planlægger åbningen 
ved ”Film i Skoven”. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet drøftede programmet, selve åbningen samt enkelte arrangementer.  
På kulturskolens hjemmeside kan man bidrage med vers til Den Nordjyske Sang, hvil-
ket er en del af kulturkaravanen, som gæster os i uge 38. Resultatet bliver en sang, 
hvor hver af de 11 nordjyske kommune bidrager med et vers. 
 
De indledende spontane drøftelser til Kulturugerne 2019:  
Der var overvejelser i forhold til at lægge planlægningsmøderne som lokale møder 
rundt om i kommunen. 
 
Måske bør der findes en ny mødeform, men fastholde at gøre noget på tværs.  
 
Kulturrådet kunne eventuelt lave et kulturarrangement, hvor der er hyret en kulturper-
sonlighed ind til at sætte gang i debatten (Rane Willerslev…..).  
 
Evt. debatforum. 
Fremtidens kulturliv? Et muligt tema til et debatforum. Er der forskning på området?  
Lokalpolitikerne kunne spørges om, hvad de ser som kulturlivets udfordringer, og hvad 
der kunne gøres i den forbindelse. 
 
Kulturugerne kunne have nogle få – ca. 5 emner, som folk hægter sig på. Lidt i stil med 
at vi har åbningsarrangementet ved St. Økssø – det kunne være et af de fem emner. 
 
”MAGELØS” blev nævnt som forslag til et overordnet tema. 
 
Drøftelsen fortsætter på næste møde. 
 

4. Skørping Stationsbys 150 års jubilæum 
 
Sagsfremstilling: 
Forskellige aktører i Skørping er gået i gang med at planlægge markeringen af Skørping 
bys jubilæum den 18 september 2019. Tina orienterer om status for planlægning, og 
kulturrådet drøfter deres eventuelle bidrag ind i jubilæet, som foregår i kulturugerne i 
2019. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet stiller sig til rådighed til sparring med kulturarrangørerne. Kulturrådet går 
ikke decideret ind i nogen arrangør-rolle i forbindelse med jubilæet. 
 

5. Udpegning af medlemmer til Kulturrådet 
Ved årets afslutning skal igen udpeges medlemmer til Kulturrådet. Tina orienterer om 
processen. 
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Beslutning: 
De tre kulturrådsmedlemmer, hvis perioder udløber skal huske at give Tina en melding, 
om de ønsker genudpegning. 

 
 

6. Orientering om status for indkomne ansøgninger til Landsbystafetten 
 
Sagsfremstilling: 
 
Tidsplan for uddeling af årets landsbystafet: 
 
Medio maj:          Der udsendes informationsmateriale om Landsbystafetten via face-  
                          book og mails til landsbyerne.  
 
1. september:      Information om ansøgningsproces er med i bladet Kulturen. 
 
1. oktober:          Ansøgningsfrist til puljen. 
 
1. november:       Vinderen får besked. 
 
Vinderen skal efterfølgende indsende fotos/film fra deres arrangement samt en skriftlig 
evalueringsrapport. 
 
Kulturrådet bidrager med 15.000 kr. til landsbystafetten.  
Mette er valgt til bedømmelsesudvalget. 
 
Beslutning: 
Der er endnu ikke indkommet ansøgninger til Landsbystafetten. 
 
 

7. Årets møderække 
4. oktober kl. 17.30 – 19.30 på Naturskolen – Søren sørger for aftensmad. S.U. tirsdag 
den 2. oktober. 
 
 

8. Eventuelt 
Sven Erik Østergaard udgiver ny bog om Mouritz Nørgaard lørdag den 13. oktober kl. 
14.00 i Rebildcentret. 
 
Onsdag den 17. oktober. Kulsviernes mile tømmes. Fra kl. 10.00. 
 
Booste opslag på Kulturland Rebild. Henrik og Jens kigger på det. 
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