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REFERAT 
 

KULTURRÅDET 
 

 
 

Mødedato: 
Mandag den 13. januar 2017 
 

 
Mødetidspunkt: 

Kl. 19.00 
 
 

Sted: 
Lille Stue, KulturStationen 

Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping 
 
Deltagere: 

Charlotte M. B. Nielsen Kulturråd  
Elsebeth Møller Kulturråd 

Henrik Bjerg Kulturråd 
Jesper Andreasen Kulturråd 
Marianne Uhrenholt Kulturråd 

Morten Lønborg Friis Kulturskolen 
Lone Skov Bibliotekerne 

Tina Rasmussen (ref.)  Kultur og Fritid 
 
Afbud: 

Søren Risborg Naturskolen 
Jens Skov Jørgensen Ungdomsskolen  
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1. Ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter 

 
Sagsfremstilling: 

Der er indkommet 7 ansøgninger til puljen til løbende kulturelle tilskud og 1 
ansøgning til udviklingspuljen. Vedhæftet er: 
 

 Ansøgningerne 
 En samlet oversigt over de ansøgte beløb, og hvad der blev givet i tilskud i 

2016 
 En oversigt over de seneste års uddelinger fra Udviklingspuljen 

  

Beslutning: 
Kulturrådet behandlede ansøgningerne. Kulturrådet besluttede ikke at indstille 

den indkomne ansøgning til udviklingspuljen til politisk behandling. 
 

 

2. Planlægning af Rebild Kulturuger 2017 
 

Sagsfremstilling: 
På sidste møde blev det besluttet, at kulturrådet overvejer, hvordan 

kulturugerne kan planlægges og afvikles i 2017, og det tilstræbes at der på 
dette møde træffes beslutning om form og til en vis grad indhold for 
kulturugerne 2017. 

Rebild Kulturuger er et udviklingsforum, der planlægges fortsat som et årligt 
tilbagevendende arrangement i ugerne 37 og 38 med det formål at synliggøre 

kulturlivet i Rebild Kommune ved udvikling af: 
- Nye aktiviteter 
- Nye idéer 

- Nye samarbejder 
Samt som en fælles manifestation til 

- At sætte fokus på kulturlivet 
- At markedsføre de mange kulturaktører i kommunen 
 

Beslutning: 
Efter grundig drøftelse besluttede Kulturrådet at bevare Kulturugerne i deres 

oprindelige form med 2 uger fyldt af lokale arrangementer spredt rundt i hele 
kommunen. Kulturrådet ønsker i højere grad at satse på mangfoldige lokalt 
forankrede kulturarrangementer end på få udefrakommende arrangementer af 

stort format, som man finder et stort udbud af i fx Aalborg. 
Der holdes fast i de 2 faste arrangementer: Film i Skoven og Culture Cocktail. 

 
Det blev besluttet at holde et enkelt idé- og planlægningsmøde for alle 
interesserede aktører den 27. april i Støvring. Tina træffer aftale om 

mødelokale med STUBhuset. 
Jesper arbejder på en illustration/plakat med det valgte tema ”rør”, som kan 

bruges som invitation til idémødet. 
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3. Dialogmøde i september 

 

Sagsfremstilling: 
Forud for Kultur- og fritidsudvalgets møde i september er der planlagt et 

dialogmøde med de tre råd: Landsbyrådet, Fritidsrådet og Kulturrådet. 
Kulturrådet begynder en indledende drøftelse af, hvad der kunne være relevant 
at bringe til bordet på dialogmødet. 

 
Beslutning: 

Punktet udsættes til kulturrådets møde den 8. juni. 
 
 

4. Landsbystafet - status 
 

Sagsfremstilling: 
Landsbystafetten er en pulje på 50.000 kr., som Landsbyrådet og Kulturrådet 
tildeler en landsby eller et lokalområde til at realisere en idé, der fremmer 

udvikling og sammenhængskraft. 
Der var ansøgningsfrist den 27. februar, og der er indkommet 4 ansøgninger.  

Bedømmelsesudvalget, med Elsebeth Møller fra Kulturrådet, mødes den 16. 
marts. 

 
Beslutning: 
Elsebeth gav en orientering om de indkomne ansøgninger. 

Bedømmelsesudvalget samles den 16. marts for at finde årets vinder af 
Landsbystafetten. 

 
 

 

5. Kulturmødet 2017 
 
Sagsfremstilling: 

Forvaltningen har fået en forespørgsel fra Bogby9520 om at koordinere et 
fælles Rebild-fremstød på Kulturmødet i 2017.  

Kulturrådet drøfter mulighederne i et fælles kulturfremstød. 
 
Beslutning: 

Kulturrådet roste initiativet og takkede for orienteringen om, hvad der rører sig 
af nye samarbejder og initiativer i det lokale kulturliv. 

 
6. Eventuelt 
 

 
Årets møderække: 

 
Torsdag den 8. juni kl. 19.00 på KulturStationen. Elsebeth reserverer et lokale. 
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Mandag den 4. september 
Torsdag den 7. december 

 

 
 

 
 
 

 


