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Referat 

 

Hjedsbækvej 7, 9530 Støvring 

Den 13. august 2020 kl. 18.00 

Der er bestilt forplejning til mødet 

 

 

 

Deltagere: 

Henrik Bjerg        Kulturråd       henrik@kinorevuen.dk 

Birgitte Wilsted Simonsen   Kulturråd       birgitte.simonsen@mail.dk  

Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  

Chirna Borup        Kulturråd       chirna2@gmail.com  

Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 

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

Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 

 

Afbud: 

Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  

Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  

Marianne Uhrenholt      Kulturråd       mu@aalborgstudenterkursus.dk  

 

 

18.00- 

18.30 

1. Sagsbehandling af ansøgninger til de to kulturpuljer 

Sagsfremstilling: 

Der har været ansøgningsfrist til de to puljer. Kulturrådet sagsbehandler de indkomne 

ansøgninger. I sagsbehandlingen af udviklingspuljen udvides kriterierne således at 

foreninger/aktører, der er trængte økonomisk pga. corona også får mulighed for støt-

te fra puljen. 

Der er godkendt en ny politik for kultur- og fritidsområdet ”Oplevelser, fritid og fæl-

lesskaber”. Det er denne politik, der er retningsgivende i sagsbehandlingen af ansøg-

ninger til de to kulturpuljer. Politikken er vedhæftet som bilag. 

Beslutning fra kulturrådets møde i april: 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 

”Rold Skov Naturfilmfestival – 12.000 reserveres mens vi samtidig afventer ny ansøg-

ning til udviklingspuljen. Sagsbehandlingen genoptages på næste møde. (Henrik er 

inhabil og deltog ikke i beslutningen)” 

 

Kinorevuen fik i april en underskudsgaranti på 50.000 kr. til Drive In Bio. Kinorevuen 

har meldt tilbage, at de kun får brug for de 10.000 kr. Dermed er der frigivet 40.000 

kr. af de reserverede midler i puljen til løbende kulturelle aktiviteter. 

 

Udviklingspuljen:  

”Museum Rebild – Udsættes. Kulturrådet efterspørger en mere detaljeret beskrivelse.”  
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”Naturfilm festival – Kulturrådet beder om en mere detaljeret beskrivelse. (Henrik er 

inhabil og deltog ikke i beslutningen)” 

 

Beslutning: 

Løbende Kulturelle aktiviteter: 

Rold Skov Naturfilm Festival – 12.000 kr. 

Skørping Musikstation – 37.500 kr. 

Det Største Træ i Skoven – 8.000 kr. i stil med tidligere bogudgivelser. 

 

Udviklingspuljen: 

KulturenRebild – Der savnes tider og datoer for kurserne i ansøgningsbeskrivelsen. 

Kulturrådet vil gerne have fremsendt detaljer inden 1. september.  

Kulturrådet vurderer, at ansøgningen hører hjemme i udviklingspuljen, og har be-

handlet den som en sådan. Kulturrådet vil gerne indstille til KFU, at der bevilges støtte 

med det fulde beløb på 36.000 kr. under forudsætning af at Rebild Kommunes Kultur-

råd står som medarrangør, og at der gives gratis entré for alle kulturaktører – og ikke 

kun medlemmer af foreningen KulturenRebild. 

 

Museum Rebild – 20.000 kr. 

Dansk Naturfilm Festival – 5.000 kr. 

18.30-

19.00 

1. 2. Planlægning af Rebild Kulturuger 

 

Sagsfremstilling: 

Status på tilmeldinger til kulturugerne samt mobilvideo-kurser i august.  

 

Kulturrådet skal drøfte og beslutte: 

- Den videre planlægning og proces frem til afvikling af kulturugerne 

- Markedsføring af program 

 

Beslutning 

Henrik, Søren og Morten tilmelder sig kurset. 

Der indkøbes ikke mikrofoner til kurset. 

Birgitte laver velkomsttale til Film i Skoven. Tina booker Gert, når hun får oplysninger 

om programindhold og tider fra Henrik. 

Tina undersøger om RebildPorten på et tidspunkt kan lave en film af Rebild Kulturuger 

i stil med de andre film af mtb, OIR osv. 

Tina laver et kulturugeprogram og lægger det på facebooksiden. Løbende omtaler på 

facebook af de enkelte arrangementer samt begivenhedsinvitationer. 

 

19.00- 

19.20 

3. Implementering af politikken ”Oplevelser, Fritid og Fællesskaber” 

 

Kulturrådet besluttede på deres sidste møde at begynde implementering af politikken 

i forbindelse med sagsbehandling til kulturpuljerne. 

På dette møde drøftes endvidere, om den nye politik giver anledning til en revidering 

af ansøgningsskemaerne (skal de indeholde verdensmål?, mulighed for at ansøge med 

video?, Tydeligere beskrivelse på hjemmesiden af, hvad der forventes i ansøgnin-
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gen?). 

 

Drøftelse: 

 

Kulturrådet kunne eventuelt lave en film, som fortæller, hvordan man kan lave en 

ansøgning til kulturrådet på enten ansøgningsskema eller på video. 

 

Evt. sætte verdensmålene ind øverst i ansøgningsskemaet og spørge: Hvilke af de 

fem temaer i kulturpolitikken forholder jeres ansøgning sig til? 

 

 

19.20- 

19.30 

 

4. Kommende møder 

  Vi spørger Museum Rebild om vi må holde møde hos dem, og bede om en rundvisning 

  indledningsvist. Mødedato: 19. oktober 2020 kl. 18.00 med forplejning. 

 

 

 

 


