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Dagsorden 
 
KulturStationen, Himmerlandsstuen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping 
Kl. 18.30 
 
Deltagere: 

Henrik Bjerg Thomsen   Kulturråd         henrik@kinorevuen.dk 

Birgitte Wilsted Simonsen Kulturråd         birgitte.simonsen@mail.dk  

Morten Lønborg Friis   Kulturskolen        imlfr@rebild.dk 

Søren Risborg      Naturskolen        isrni@rebild.dk 

Lone Skov       Bibliotekerne        ilosk@rebild.dk  

Tina Rasmussen     Center Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk 

 

Afbud: 

Marianne Uhrenholt    Kulturråd         mu@aalborgstudenterkursus.dk  

Jens Skov Jørgensen   Ungdomsskolen       ijsjo@rebild.dk  

Charlotte Klemmensen  Kulturråd         charlmbn@hotmail.com  

Mette Gørlev      Kulturråd         mettegoerlev@hotmail.com 

 

 

18.30-18.45 1. Velkommen til det nye kulturråd 

Præsentationsrunde og introduktion til kulturrådets arbejde. 

 

Kulturrådet præsenterede sig og fortalte om rådets arbejde, hvor de fa-

ste opgaver er sagsbehandling, Rebild Kulturuger og Landsbystafetten. 

 

18.45-18.50 2. Konstituering – valg af formand og næstformand 

 

Sagsfremstilling: 

Kultur- og fritidsudvalget har udpeget Birgitte Wilsted Simonsen som 

nyt medlem af kulturrådet, og Marianne Uhrenholt og Henrik Bjerg 

Thomsen er blevet genudpeget for en 2-årig periode. 

I henhold til Kulturrådets forretningsorden skal rådet på sit første møde 

efter ny udpegning konstituere sig med formand og næstformand. 

 

Beslutning 

3 ud af 5 medlemmer var fraværende. Konstitueringen udsættes og 

Henrik er fungerende formand indtil næste møde. 

 

18.50-19.20 3. Behandling af indkomne ansøgninger 

 

Sagsfremstilling: 

Kulturrådet behandler indkomne ansøgninger til puljerne. Der er ind-

kommet 6 ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter. 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter er i 2019 på 236.700 kr. 

Udviklingspuljen er på 114.500 kr. 

 

Beslutning: 

Kig Ind: 25.000 kr. 
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Rebild Musikforening: 16.000 kr. 

 

Himmerlands Folkemusikskole, Musikalsk Åbent Hus.: 3.000 kr. pr. ar-

rangement, der afvikles i kommunen. Afvikles flere Musikalsk Åbent Hus 

arrangementer det samme sted, bevilges kun støtte til et af dem. 

 

STUBhusrevyen: Kulturrådet kan ikke imødekomme ansøgningen om 

støtte. Der savnes forklaringer på udsving i budget og regnskab.  

 

Himmerlands Folkemusikskole: Kulturrådet kan ikke imødekomme an-

søgningen. Kulturrådet støtter alene arrangementer, der afvikles i Rebild 

Kommune. 

 

Rebild Turistforening: Kulturrådet kan ikke imødekomme ansøgningen. 

Kulturrådet anerkender den gode idé, men mangler tilsagn fra de nævn-

te kulturaktører og samarbejdspartnere. Desuden er kulturrådet usikre 

på om den nævnte afviklingsdato og –tidspunkt er optimalt i forhold til 

også at kunne tiltrække børnefamilier.  

Kulturrådet har besluttet at løfte fejringen af stationsbyerne op som te-

ma for kulturugerne og gøre det til et projekt for hele Rebild Kommune.  

 

19.20-19.35 4. Henvendelser fra kulturarrangører 

 

Sagsfremstilling: 

Der er kommet to henvendelser fra kulturarrangører, der tilbyder kul-

turarrangementer til afvikling i Rebild Kommune. Kulturrådet drøfter de-

res engagement i forhold til de to henvendelser (se bilag). 

 

Beslutning: 

Kulturrådet valgte at løfte det ene af arrangementerne med en indstil-

ling om støtte fra udviklingspuljen. 

Det andet arrangement vurderes at være for dyrt, eftersom det ikke 

står i nogen umiddelbar sammenhæng med, hvad der i øvrigt er planer 

om på kulturområdet i år. 

 

 

19.35-19.45 5. Status vedrørende bladet ”Kulturen” 

 

Sagsfremstilling: 

Efter Rebild Kommune fjernede støtten til bladet ”Kulturen” har en ar-

bejdsgruppe været i gang med at se på fremtidsmuligheder. Tina giver 

en status på arbejdsgruppens arbejde. 

 

Orientering: 

Der holdes stiftende generalforsamling for den nye forening ”Kulturen” 

mandag den 11. februar kl. 19.00 på KulturStationen. Arbejdsgruppen 

bag håber, at kulturrådet har lyst til at deltage i generalforsamlingen. 

 

 

19.45-20.00 6. Kulturrådets synlighed 2019 
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Sagsfremstilling: 

Kulturrådet fremsatte på sidste møde et ønske om en drøftelse af rådets 

synlighed fremadrettet, nu hvor bladet ”Kulturen” ikke længere bliver 

udgivet. Kulturrådet drøfter det kommende års indsatser herunder kul-

turugerne. 

 

Beslutning: 

Kulturrådet besluttede, at der købes plads i et kommende ”kulturen”, 

hvis der findes en løsning. Pladsen blandt øvrigt kulturstof skal anven-

des til informationer fra kulturrådet vedrørende pulje-annonceringer, 

kulturuger-program osv. 

 

Temaet for årets kulturuger bliver i anledning af, at Skørping og Støv-

ring kan fejre 150 års jubilæum som stationsby for noget om stations-

byerne og deres betydning for kommunens udvikling. Der har været 

stationer flere steder i kommunen, så på den måde vil hele kommunen 

kunne se sig i forhold til temaet. 

”Kultur på banen”, ”På sporet af kulturen”. Kulturrådet fortsætter idéud-

vikling og planlægning af kulturugerne på næste møde. 

 

20.00-20.15 7. Kulturrådet, Landsbyrådet og Fritidsrådets fælles dialogmøde 

med Kultur- og fritidsudvalget. 

 

Sagsfremstilling: 

Kultur- og fritidsudvalget ønsker et fælles dialogmøde med de tre råd 

den 8. maj. Udgangspunktet for politikernes dialog med rådene vil være 

Vision 2030 (Se bilag). 

 

Beslutning: 

Kulturrådets ønsker til mødet er en forventningsafstemning i forhold til 

områderne kultur, fællesskaber og det at se kultur og sundhed under 

samme hat, og hvilke visioner der er på det område. 

 

20.15-20.30 8. Kulturkaravanen 2019 

Den Nordjyske Kulturaftale ”KulturKANten”s fyrtårnsprojekt i 2017-2020 

er kulturkaravanen. I år består kulturkaravanen af indslag fra Den Kon-

gelige Ballet, Aalborg Symfoniorkester samt Kunsten. Kulturkaravanen 

kommer til Rebild Kommune den 26. oktober kl. 10 – 14.  

 

Forvaltningen ønsker Kulturrådets input til at finde: 

 

 1 by, hvor Kulturkaravanen skal komme på besøg 

 

 7 lokationer til kulturindslag 

 

 Forslag til foreninger, der vil deltage i den Kongelige Ballets workshop 

”spejldans” inden oktober og efterfølgende optræde med det den 26. oktober. 

 

 Evt. supplere kulturkaravanens program med flere lokale indslag 
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Beslutning: 

 

By: Støvring 

 

Lokationer omkring Torvet v. Meny, Wagner, Bavnebakkeskolen. Birgitte 

tjekker op på syv mulige lokationer i Støvring og melder tilbage til Tina. 

 

Forening: Evt. Tae kwon do. Søren spørger dem og melder tilbage til Ti-

na. 

 

20.30-20.40 9. Kommende møder 

7. eller 14. marts.  

 

 10.  Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


