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REFERAT

STUBhuset, mødelokale overfor køkken. Grangårdsvej 11, 9530 Støvring
Kl. 18.30

Deltagere:
Henrik Bjerg Kulturråd henrik@kinorevuen.dk
Charlotte Klemmensen Kulturråd charlmbn@hotmail.com 
Mette Gørlev Kulturråd mettegoerlev@hotmail.com
Marianne Uhrenholt Kulturråd mu@aalborgstudenterkursus.dk 
Birgitte Wilsted Simonsen Kulturråd birgitte.simonsen@mail.dk 
Morten Lønborg Friis Kulturskolen imlfr@rebild.dk
Tina Rasmussen Center Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk

Afbud:
Jens Skov Jørgensen Ungdomsskolen ijsjo@rebild.dk 
Lone Skov Bibliotekerne ilosk@rebild.dk 
Søren Risborg Naturskolen isrni@rebild.dk

18.30-18.40 1. Konstituering – valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling:
I henhold til Kulturrådets forretningsorden skal rådet på sit første møde 
efter ny udpegning konstituere sig med formand og næstformand. Kon-
stitueringen blev udskudt til årets 2. møde pga. afbud på 1. møde.
Præsentationsrunde efterfulgt af konstituering.

Beslutning:
Henrik Bjerg Thomsen blev genvalgt som formand.
Charlotte Klemmensen blev genvalgt som næstformand.

18.40-19.10 2.  Planlægning af Rebild Kulturuger

Sagsfremstilling:
Kulturrådet har besluttet, at det overordnede tema for Rebild Kulturuger 
2019 skal hænge sammen med 150 års jubilæet for Skørping og 
Støvring station – og stationsbyer generelt i Rebild samt den deraf afled-
te udvikling. 

Kulturrådet drøfter og beslutter, hvordan planlægningen skal forløbe i år. 
Der fastsættes dato, tid og sted for et idé- og planlægningsmøde, som 
er åbent for alle.

Beslutning:
Titel ”På Sporet”
Kulturugerne er inspireret af 150 års jubilæet for Skørping og Støvring 
som stationsbyer. Der har været flere stationsbyer i kommunen og end-
da en ”spøgelsesbane”. Jernbanen betød en rivende udvikling i området. 
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Invitation – også til lokalhistoriske arkiver, Nordjyllands historiske muse-
um. Avisen, hjemmeside, facebook. 

1. oplæg om spøgelsesbanen (Morten)
2. Inspirationsoplæg ved kulturrådet (Marianne og Charlotte)

Tina laver et udkast og sender rundt til kommentering.
Sted: spillemandsmuseet - salen
Mad: Rebildhus

 
19.10-19.30 3.  Kulturrådets dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget.

Sagsfremstilling:
Kultur- og fritidsudvalget ønsker et dialogmøde med kulturrådet den 8. 
maj. Udgangspunktet for politikernes dialog med rådene vil være Vision 
2030, det kulturelle landskab i kommunen samt fyrtårnspuljen. På spo-
ret er et rebildprojekt, som undersøger hvordan stationsbyer, tog og jer-
nbaner kan give inspiration til kulturarrangementer? Indkalde lokalhisto-
riske arkiver til mødet.

Beslutning:
Forslag til en dagsorden

  Vision2030 – understøtte mangfoldig kultur. Kulturuger, landsby-
stafet osv. Samarbejder på tværs stadig gældende.

  Ny Kulturpolitik – Gennemsyn af eksisterende puljer.

19.30-19.50      4.  Kulturkaravanen 2019 – status på planlægningen
          
Sagsfremstilling:
Kulturkaravanen besøger Støvring den 26. oktober. I den forbindelse
skal der findes 7 lokationer i Støvring samt indledes samarbejde med fol-
keskole, kulturskole, ungdomsuddannelse, det lokale erhvervsliv      
samt en forening.  

Beslutning:
Birgitte kontakter Timbersport eller Lindy.
Tina sender kulturkaravaneinfo til Mette, som giver det til en elev fra 
Støvring Gymnasium.

19.50-20.00      5.  Forberedelse til møde med STUBhusrevyen
          STUBhusrevyens ansøgning fra januar er vedlagt som bilag.
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20.00-20.20 6.  Møde med STUBhusrevyen

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen bag STUBhusrevyen har bedt om et møde med kulturrådet, 
hvor de får mulighed for at uddybe deres ansøgning om tilskud til revy-
en.

Beslutning:
Kulturrådet havde en god dialog med STUBhusrevyen, hvor der blev 
spurgt ind til budget og regnskab. Dialogen ændrede ikke ved kulturrå-
dets tidligere beslutning, men kulturrådet opfordrer STUBhusrevyen til at 
søge igen.

20.20-20.30 7.  Årets møderække

     8. maj:                   Dialogmøde med KFU. Undersøge tidspunkt for di
                                  alogmøde med KFU. Kulturrådet foretrækker et tids-
                                  punkt efter udvalgsmødet.

     7. maj kl. 18-19:     kulturrådsmøde til sagsbehandling

     7. maj kl. 19.00:     Idé- og planlægningsmøde for Rebild Kultur- 
                                   uger
     
     15. juni:                 Ansøgningsfrist for støtte til kulturuge-
                                  arrangement

     15. August:             deadline for beskrivelse af kulturugearrangement
                                   til program.

     20. August:             Kulturrådsmøde


