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DAGSORDEN

KULTURRÅDET

Mødedato:
Mandag den 4. december

Mødetidspunkt:
Kl. 19.00

Sted:
Kinorevuen, Sverriggårdsvej 2, 9520 Skørping

Deltagere:
Charlotte M. B. Nielsen Kulturråd
Elsebeth Møller Kulturråd
Henrik Bjerg Kulturråd
Jesper Andreasen Kulturråd
Marianne Uhrenholt Kulturråd
Søren Risborg Naturskolen
Jens Skov Jørgensen Ungdomsskolen
Lone Skov            Bibliotekerne
Morten Lønborg Friis            kulturskolen
Tina Rasmussen (ref.) Kultur og Fritid

Afbud:
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1. Ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter

Sagsfremstilling:
Kulturrådet behandler de indkomne ansøgninger om støtte til kulturelle
arrangementer. Der er 6 ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter, 
hvoraf de 4 støttes fra budget 2018.

Der er indkommet 7 ansøgninger til udviklingspuljen for i alt 254.522,5 kr.

Beslutning
Puljen til løbende kulturelle aktiviteter støtter:

 Sven Erik Østergaards bogprojekt 
 Karlsvognens juleudstilling

2018 budgettet:
 Marionetteatret
 Kig Ind
 Rebild Musikforening
 Nordjysk Symfoniorkester

Udviklingspuljen
 Forfatter Jesper Asmussen: Hærvejsbog -  0 kr.
 Kulsvierlauget: Nye udviklingstiltag, formidling af kulturarv, forøgelse af 

aktiviteter, arbejde for at indføre et generationsskifte. Dokumenterer en 
gammel disciplin, gentager den hvert år, så den ikke glemmes. - 30.000 kr.

 BOGBY9520: Studietur til Tvede strand - 0 kr. 
 Stationsbyen fortæller: 15.000 kr.
 BOGBY9520s udviklingsprojekt til fejring af 150 året for Stationsbyen Skørping. 

Kulturrådet opfordrer BOGBY9520 til at søge igen, når projekterne er mere 
konkrete, og der foreligger budgetter for dem.

 BOGBY9520: ”Den levende hovedgade” - 0 kr.
 BOGBY9520: ”Herman Bang” - 35.000 kr.

2. Evaluering af Rebild Kulturuger

Sagsfremstilling:
Kulturrådet evaluerer årets kulturuger og drøfter, hvordan forløbet før, under og 
efter næste års kulturuger skal tilrettelægges.

Beslutning
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Det blev foreslået, at der planlægges mindst 2 inspirationsmøder i hver ende af 
kommunen forud for kulturugerne i 2018. Der var ikke mange nye ansigter med til 
inspirationsmødet i 2017.
Starten af kulturugerne 2017 var også starten på kulturrådets facebook-side 
”Kulturland Rebild”. Siden var velbesøgt i kulturugerne. Der var stor 
publikumsopbakning til kulturugearrangementerne, så fremover skal der fortsat 
tænkes i mere synlighed på facebook.
Forvaltningen arbejder på at få kulturKANtens fyrtårnsprojekt ”kulturkaravanen” til 
at komme på besøg i løbet af kulturugerne i 2018. Dermed vil temaet være det 
samme som kulturkaravanens, som bliver ”hverdagsglimt”. 
Forvaltningen har møde med kulturkaravanens projektledelse i december 2017. 
Tina giver orientering på januarmødet.

3. Evalueringskrav til ansøgninger

Sagsfremstilling:
Kulturrådet drøfter evalueringskrav til de projekter, der modtager støtte fra 
kulturrådets puljer. Det er hensigten at støtte på en måde, der giver størst effekt i 
forhold til de ønskede mål eller få mest og bedst kultur for pengene.

Beslutning
Evalueringskriterier blev drøftet. Der var enighed om, at støttede projekter 
fremover skal indsende en evalueringsrapport. Samtidig var der enighed om, at 
evalueringskravene skal være overkommelige. Bud på evalueringskrav kunne 
være:

 Hvordan vil du dokumentere, og hvordan vil du evaluere? 
 Hvad gik godt, og hvad gik skidt. 
 Indsend 4 fotos (til brug på facebooksiden kulturland Rebild). 

Tina laver et oplæg med evalueringskrav til drøftelse på næste kulturrådsmøde.

4. Status på støttebevillinger i 2017

Sagsfremstilling:
Kulturrådet drøfter oversigten over kulturstøttebevillingerne fra 2017. Kultur- og 
fritidsudvalget skal have en rapport over, hvad der er støttet i indeværende år, og 
hvad kulturrådet hæfter sig ved i den forbindelse.

Beslutning
Kulturrådets gennemgang af de støttede arrangementer i 2017 gav anledning til 
overvejelser omkring synlighed – bekræfter rådet i at der skal udarbejdes 
evalueringskriterier, og støttede arrangementer skal sende fotos ind, så de kan 
vises på Kulturland Rebild facebooksiden til inspiration for andre – alle dele af 
kommunen.
Der skal fortsat satses på mangfoldighed, kultur i alle dele af kommunen, 
geografisk spredning, aldersspredning, det brede kulturbegreb, mangfoldighed af 
genrer.
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5. Evt.

  
Næste møde med konstituering:
 
Mandag den 15. januar 2018, Kl. 19.00.


