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Dagsorden

Guldbæk Friskole, Øster Hornumvej 60, 9230 Svenstrup 
Kl. 18.30

Deltagere:
Henrik Bjerg Kulturråd henrik@kinorevuen.dk
Charlotte Klemmensen Kulturråd charlmbn@hotmail.com 
Marianne Uhrenholt Kulturråd mu@aalborgstudenterkursus.dk 
Morten Lønborg Friis Kulturskolen imlfr@rebild.dk
Jens Skov Jørgensen Ungdomsskolen ijsjo@rebild.dk 
Lone Skov Bibliotekerne ilosk@rebild.dk 
Tina Rasmussen Center Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk

Afbud:
Birgitte Wilsted Simonsen Kulturråd birgitte.simonsen@mail.dk 
Mette Gørlev Kulturråd mettegoerlev@hotmail.com
Søren Risborg Naturskolen isrni@rebild.dk

18.30-19.00 1. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling:
Der har været ansøgningsfrist til puljen til løbende kulturelle aktiviteter 
samt til udviklingspuljen. Kulturrådet behandler.

Beslutning:
Udviklingspuljen
Museum Rebild: 10.000 kr.

Skovlandet Galleri & Workshop: Kulturrådet anerkender det nye initiativ 
men kan kun støtte konkret indhold/aktiviteter og arrangementer i for-
bindelse med udstillinger fra puljen til løbende kulturelle aktiviteter.
Hvis ansøgningen skal komme i betragtning til udviklingspuljen, skal 
der foreligge et detaljeret budget, og en beskrivelse af konkrete tiltag 
og aktiviteter, der skal foregå. Kulturrådet støtter ikke opstart af privat 
virksomhed. 

Løbende Kulturelle aktiviteter
Hjeds Kultur- og forsamlingshus: 3.000 kr.
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2. Vinderen af Landsbystafetten

    Sagsfremstilling:
    På baggrund af de sparsomme ansøgninger til puljen er Landsbyrådet og  
    Kulturrådet blevet enige om, at landsbystafetten i sin nuværende form
    bør stoppe. Dog vil de to råd fortsat gerne støtte aktiviteter sammen,
    blot skal der findes en ny form på det.

    Kulturrådet drøfter et eventuelt fremtidigt samarbejde med Landsby-
    rådet i forhold til at støtte projekter sammen.

    Beslutning:
    For nuværende ingen forslag til nye initiativer.

19.30-19.40 3. Status på evalueringer og regnskaber fra kulturstøttemodtagere

Sagsfremstilling:
Hvad er status på modtagelsen af evalueringer og regnskaber efter kul-
turrådet ændrede retningslinjerne for modtagelse af kulturstøtte? Er 
der brug for justeringer eller en revurdering?

Tina giver en status på indkomne evalueringer og regnskaber.

Beslutning: 
Kulturrådet ønsker at få opdateret skema til hvert møde med indsendte 
evalueringer. 

19.40-20.00 4.  Information om det nye kulturblad
  
     Sagsfremstilling:
     Det nye kulturblad ”Derudad” så dagens lys i september. Kulturrådet   
     drøfter sin holdning til brugen af bladet Derudad og evt. støtte.

     Beslutning:
     Kulturrådet har ingen frie midler, der kan bruges til at støtte driften af 
     et blad. Kulturrådet kan vælge at annoncere i Derudad på lige fod med
     annoncering i andre medier.

20.00-20.45 5. Rebild Kulturuger

    Sagsfremstilling:
    I år investerede Kulturrådet i et udvidet program for åbning af kultur-
    ugerne med Film i Skoven ved Store Økssø. Der har tidligere år været
    eftermiddagsarrangementer med blandt andet svampeture. Efterhånden
    var efterspørgslen på disse aktiviteter dog dalende, og derfor stoppede
    kulturrådet med at planlægge eftermiddagsaktiviteter. I anledning af ju-
    bilæet for Skørping Stationsby var der i år igen en anledning til at af-



 

Center Kultur og Fritid

Kulturrådsmøde
Guldbæk Friskole, Øster Hornumvej 60, 9230 Svenstrup J

03.10.2019

Rebild Kommune   Hobrovej 110   9530 Støvring   Telefon: 99 88 99 88   rådhus@rebild.dk    www.rebild.dk

3

    prøve et længere åbningsprogram for kulturugerne. Således var der 
    Rebild Spillemænd og rytmisk musik med Revyorkestret før filmfrem-
    visningen.

    Kulturrådet evaluerer årets kulturuger.

    Beslutning:
    300 så filmen, hvilket tyder på, at det var en god idé at gøre det gratis. 
    Der skal ikke satses på samme målgruppe til alle arrangementerne, hvis
    man ønsker et udvidet program. Evt. børnefamilier om eftermiddagen
    og voksne om aftenen.
    Det er for stor en udgift, at lave arrangementet gratis, derfor vil det fra
    næste år igen blive med billetsalg.
    
  
    Herman Bang-dagen var meget vellykket. Både byvandring, skuespil-
    leren mm.

    Culture Cocktail havde 10 års jubilæum, og det gik rigtig godt.
   
    ”Mogens kom forbi” i Guldbæks løb og udstilling.

20.45-20.50   6. Henvendelse fra Opera i Rebild

     Sagsfremstilling:
     Opera i Rebild ønsker at overdrage arrangementet til nye kræfter. De
     inviterer til et informationsmøde tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 på
     KulturStationen.
     Opera i Rebild ønsker med deres henvendelse at høre Kulturrådet, om
     de kan pege på nøglepersoner, der eventuelt kunne tænke

          sig at blive en del af Opera i Rebilds arrangørgruppe.

          Beslutning:
     Frivillige har løftet opgaven i snart 20 år. Hvis det skal fortsætte, skal 
     Der afsættes penge til at professionalisere arrangementet. Det kan ikke
     køre videre udelukkende med frivillige kræfter.

20.50-21.00   7. Budgethøring

     Sagsfremstilling:
     Byrådet 1. behandlede budgettet for 2020-2023 den 19. september
     2019. Grundlaget for høringen er samlet og ligger klar på Rebild Kom-      
     munes hjemmeside.
     https://rebild.dk/politik/oekonomi se under ”budgetproces”.
     Høringsperioden er 3. – 21. oktober 2019 kl. 8.00.
    
   
     

https://rebild.dk/politik/oekonomi
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     Beslutning:
     Charlotte og Henrik laver udkast til høringssvar. 

   
21.00-21.10   8. Indstilling af kandidater til Rebild Kommunes Kulturråd

      Sagsfremstilling:
      To af kulturrådets medlemmer er på valg i år. Det er Charlotte Klem   -
      mensen og Mette Gørlev. Charlotte har siddet i to perioder, og kan der
      for ikke genindstilles. Mette har mulighed for at lade sig genindstille til
      2 år mere.

      Der er frist for indstilling af kandidater den 4. november. Der 
      annonceres i Vores Avis og kulturmagasinet ”Derudad” samt på face-  
      book.
  
      Kulturrådet spreder budskabet blandt kommunens borgere og kultur-
      aktører.   


