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REFERAT

KULTURRÅDET

Mødedato:
Torsdag den 14. januar 2016

Mødetidspunkt:
Kl. 17.00

Sted:
STUBhuset, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring

Deltagere:
Helle Jørgensen
Vibeke Sunde
Charlotte M. B. Nielsen
Elsebeth Møller
Morten Lønborg Friis
Søren Risborg
Jens Skov Jørgensen
Lone Skov
Tina Rasmussen (ref.)

Afbud:
Bjarne Hansen
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Velkommen til det nye kulturråd. Vi indleder mødet med en præsentationsrunde.

1. Konstituering – udpegning af nye medlemmer samt valg af formand og 
næstformand

Sagsfremstilling:
 

         Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 1.december 2015 udpeget
         Vibeke Sunde, Charlotte M. B. Nielsen og Elsebeth Møller

som nye medlemmer af Kulturrådet.
I henhold til Kulturrådets forretningsorden skal rådet på sit første møde efter 
nyudpegning konstituere sig med formand og næstformand.

Beslutning
Kulturrådet konstituerede sig med Helle Jørgensen som formand og Vibeke 
Sunde som næstformand.

2. Introduktion til Kulturrådets arbejde

Sagsfremstilling:
CKF giver en kort introduktion til Kulturrådets arbejde, herunder beskrivelse af 
støttepuljer, kulturpolitik, handlingsplaner, bladet Kulturen…

Beslutning
Kulturrådet behandlede årets første ansøgninger til puljen til løbende kulturelle 
aktiviteter. Kulturrådet behandler ansøgningerne 4 gange årligt efter indstilling 
fra Center Kultur og Fritid. Der er ansøgningsfrister: 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12.

3. Rebild Kulturuger 2016

Sagsfremstilling:
Der er igen i 2015 afsat 50.000 kr. til Rebild Kulturuger efter følgende retningslinjer:

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 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.

Det er 7. gang i år, at der arrangeres Rebild Kulturuger.
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Kulturrådet har besluttet at nytænke Rebild Kulturuger i 2016. I overvejelserne 
indgår afholdelse af en festival.

Kulturrådet besluttede i november 2015, at det nye kulturråd på deres første 
møde i 2016 træffer beslutning om:
- det skal indstilles til Kultur- og Fritidsudvalget, at der øremærkes 30-50.000 

kr. fra udviklingspuljen til nye initiativer og udvikling af Rebild Kulturuger 
2016?

- det er en ”festival”, der skal satses på? 
- hvordan planlægningen af kulturugerne skal forløbe i 2016?
- hvilket overordnet tema kulturugerne eventuelt skal have?

Beslutning:
Det blev besluttet at lave kulturugerne 2016 som en festival.
Temaet skal sætte kulturbegrebet til debat. ”hvad er kultur?”
Der holdes idémøde den 8. februar kl. 17.00 på KulturStationen. Deltagerne 
tilbydes en gratis billet til koncert i STUBhuset den 11. februar.
Kulturrådsformanden og Center Kultur og Fritid laver indbydelse og annonce til 
ugeavis.

4. Sommerprogram i Buderup Ødekirke

Sagsfremstilling:
I 2015 gennemførte kulturrådet for første gang et sommerprogram i Buderup 
Ødekirke bestående af fem arrangementer (4 koncerter og 1 rundvisning). 
Kulturrådet indkalder aktører og koordinerer programmet, men det er 
aktørerne/arrangørerne selv, der står for alt det praktiske med hensyn til 
afvikling. Ødekirken vil være gratis at bruge i forbindelse med 
sommerprogrammet.
Kulturrådet skal beslutte, hvordan planlægningen af sommerprogrammet skal 
forløbe. Der er allerede kommet en henvendelse fra nogle præster i provstiet 
(kommunens sogne), som vil lave 3 aftenandagter på søndage i juni og 3 i 
august.
For at kunne få omtale i bladet Kulturen, skal programmet være på plads 
senest den 5. februar 2016.

Beslutning:
Der udsendes mails til kulturlisten med opfordring om at melde sig som 
arrangør til sommerprogrammet.

 
5. Nye initiativer i forhold til bladet Kulturen

Sagsfremstilling:
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Er tiden til at give ”Kulturen” et nyt udseende? Kulturrådsformanden har 
sammen med forvaltningen fået udarbejdet et udkast, som kan danne grundlag 
for en drøftelse af eventuelle ændringer i bladets lay-out. Udkastet uddeles på 
mødet.

Beslutning:
Kulturrådet drøftede, om det er tiden til at give bladet Kulturen et nyt friskt 
udseende. Nogle af de ting kulturrådet mener, at Kulturen skal kunne er 
følgende:
- Vise mangfoldigheden i kommunens kulturliv
- Sælge kulturbilletter
- Styrke den kulturelle identitet
- Gratis annoncering for små og store arrangører

Der var delte meninger, om udkastet til lay-out, som blev præsenteret på 
mødet. Derfor blev det besluttet, at afvente Foreningen Kulturens input, og 
derefter tage emnet op igen i kulturrådet. Helle og Tina har møde med 
Foreningen Kulturen mandag den 18. januar.

6. Årets møderække

Sagsfremstilling:
Datoer for årets kulturrådsmøder samt  planlægningsmøderne til kulturugerne.

Beslutning:
Dette punkt blev ikke nået. Kulturrådsformanden og Center Kultur og Fritid 
udsender datoer på mail til kulturrådsmedlemmerne

7. Gensidig orientering
Dette punkt gemmes til næste møde

8. Eventuelt
Dette punkt gemmes til næste møde

    


