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REFERAT

KULTURRÅDET

Mødedato:
Tirsdag den 26. september 2016

Mødetidspunkt:
Kl. 19.00

Sted:
Lille Stue, KulturStationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Deltagere:
Helle Jørgensen
Charlotte M. B. Nielsen
Elsebeth Møller
Bjarne Hansen
Jens Skov Jørgensen
Morten Lønborg Friis
Lone Skov
Tina Rasmussen (ref.)

Afbud:
Vibeke Sunde
Søren Risborg
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1. Indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling:
Der er indkommet 5 ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter. 
Ansøgningerne er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:
Kulturrådet behandlede de indkomne ansøgninger. 
Sidste ansøgningsfrist til puljen i år er den 1. december.

2. Evaluering af Rebild Kulturuger

Sagsfremstilling:
Kulturrådet har i år forsøgt sig med at samle kulturuge-arrangementer på 3 
festivaldage. Samtidigt har der stadig været mulighed for at lægge spredte 
arrangementer indenfor uge 37 og 38.
Resultatet blev 20 arrangementer fordelt på de tre festivaldage, og derudover 
blev der meldt 25 kulturarrangementer ind til kulturen.net, som blev afviklet i 
løbet af de to kulturuger. 
Kulturrådet foretager en evaluering både af den nye indsats med festivaldage 
samt hele processen med planlægningsmøder samt afvikling.

Beslutning:
Det gik godt med arrangementerne de tre festivaldage, og der var en god 
interesse. Der blev solgt lidt over 100 billetter til filmen ved Store Økssø, hvor 
også kunstværket URO var placeret.
På KulturStationen var fredag og lørdag aften velbesøgte, men desværre var 
der ikke mange gæster lørdag eftermiddag, hvor vejret dog også viste sig fra 
sin bedste side til en eventuel skovtur i stedet for.

Nogle af de erfaringer, som kulturrådet har høstet efter forsøget med 
festivaldage, er, at det kan være en god idé at tænke forskellige kunstarter 
sammen, og ikke lægge det ind i et for snævert emne. I forhold til inddragelsen 
af unge kan det være en fordel at holde aktiviteterne workshops og afvikling på 
samme dag. Dette års ildshow vakte større interesse blandt børn på 
mellemtrinnet, end blandt børn på sluttrinnet, som projektet ellers var 
målrettet.
Indførelsen af festivaldagene var et forsøg på at skabe synergi mellem de 
forskellige arrangementer, ved at lægge dem samme sted, og der kunne 
etableres nye samarbejder.
I forhold til publikum skulle festivaldagene gøre det nemmere at nå at deltage i 
flere arrangementer, når de blev afviklet på samme lokalitet.
Det viste sig at være svært at trække arrangører fra øvrige dele af kommunen 
til KulturStationen, alle deltagende arrangører kom fra Skørping.



 

Center Kultur & Fritid
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

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

Kulturrådet overvejer derfor en model, hvor værtsbyen flytter rundt i 
kommunen hvert år. Der er dog ikke truffet nogen beslutninger i forhold til 
kulturugerne 2017, da beslutningen skal ligge hos det nye kulturråd i 2017.

3. Landsbystafetten

Sagsfremstilling:
Kulturrådet fremsatte på sidste møde et ønske om en fælles drøftelse med 
landsbyrådet om hvilke initiativer, der skal støttes med landsbystafetten.
Forvaltningen indkalder til et møde den 8. november kl. 17.00 – 18.30 på 
Støvring Rådhus, hvor de to råd sammen drøfter, hvad de ønsker at opnå med 
landsbystafetten, og om der er noget, der skal ændres i den hidtidige praksis.
 
Beslutning:
Kulturrådet melder tilbage til Tina senest 1. november, om de deltager den 8. 
november. Institutionslederne er også inviteret med til den fælles drøftelse med 
Landsbyrådet.

4. Kulturråd for Rebild Kommune – udpegning af 3 medlemmer

Sagsfremstilling:
I henhold til kommissorium og retningslinjer for Rebild Kommunes Kulturråd 
skal der udpeges 2 medlemmer til Kulturrådet. Begge medlemmer for en toårig 
periode fra januar 2017 til december 2018. Vibeke Sunde fraflytter kommunen i 
2017 og ønsker derfor at forlade kulturrådet nu for at give plads til, at en ny 
kan udpeges.
Helle Jørgensen og Bjarne Hansen har siddet deres perioder ud og skal forlade 
posten.  Helle kan ikke genudpeges for 2017, da hun allerede har siddet 2 
perioder. Bjarne kan genudpeges.

Beslutning:
Kulturrådet tog orienteringen til efterretning. Der er deadline for indstilling af 
kandidater til det nye kulturråd den 31. oktober.

5. Buderup Ødekirke

Sagsfremstilling:
Sommerprogram, øgede aktiviteter i kirken. Kan kulturrådet se ubrugte 
potentialer? Bilag vedlagt.

Beslutning:
Kulturrådet har forsøgt at lave et sommerprogram i Ødekirken i 2015 og 2016. 
Igen i år inviterede Kulturrådet arrangører til at byde ind med arrangementer til 
et sommerprogram i Ødekirken, men der var ingen interesse for det.
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Kulturrådet anbefaler, at bladet ”Kulturen” bringer en omtale af mulighederne 
for leje af ødekirken til kulturelle arrangementer.

6. Rold O Rama 2017

Sagsfremstilling:
Rold O Rama blev ikke realiseret i 2016, men arrangørerne ønsker at afvikle 
eventen i 2017. Gennemførelsen af eventen i 2017 vil dog blandt andet være 
afhængig af, at Kulturrådet opretholder bevillingen på de 50.000 kr. fra 
udviklingspuljen.

Beslutning:
Kulturrådet bakker stadig op om deres tidligere beslutning om at tildele Rold O 
Rama 50.000 kr. fra udviklingspuljen.

7. Høring – Budgetforslag 2017

Sagsfremstilling:
Byrådet 1. behandlede budgettet for 2017-20 på møde i torsdags. Grundlaget 
for høringen er samlet og klar jf. nedenfor. I forhold til Kultur- og 
fritidsudvalgets (KFU) budgetbeslutning om en rammebesparelse indenfor 
rammen i basisbudget 2017, henvises der til 1 % sparekataloget på, hvor det 
forventes at størstedelen af rammebesparelsen udmøntes fra. 

Høringsperioden er fra den 23. september til den 3. oktober, hvor der er sidste 
frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00. Høringssvar sendes til følgende mail 
budg2017@rebild.dk  

Nedenstående link giver adgang til høringsmaterialet vedrørende Budget 2017-
20
 
http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer 

Beslutning:
Kulturrådet indsender deres bidrag til høringssvaret til Tina, som samler det. 
Helle indsender høringssvar på vegne af kulturrådet.

8. Årets møderække
Mandag den 5. december kl. 19 – 21.30, Støvring Bibliotek

9. Gensidig orientering

mailto:budg2017@rebild.dk
http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer
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   10.  Eventuelt


