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Referat 

 
 
STUBhuset – Grangårdsvej 11, 9530 Støvring  
 
Tid: Kl. 19.00  
 
 
Deltagere: 
Charlotte Klemmensen         Kulturråd   charlmbn@hotmail.com 
Henrik Bjerg            Kulturråd   henrik@kinorevuen.dk 
Mette Gørlev            Kulturråd   mettegoerlev@hotmail.com 
Lone Skov             Bibliotekerne  ilosk@rebild.dk 
Jens Skov Jørgensen         Ungdomsskolen ijsjo@rebild.dk 
Morten Lønborg Friis          Kulturskolen  imlfr@rebild.dk 
Tina Rasmussen (Ref.)           Kultur og Fritid tlra@rebild.dk 
 
Afbud: 
Søren Risborg            Naturskolen  isrni@rebild.dk 
Marianne Uhrenholt          Kulturråd   mu@aalborgstudenterkursus.dk  
Jesper Andreasen           Kulturråd   beub666@gmail.com 
 
 
 

1. Introduktion  
Introduktionsrunde og velkommen til nyt kulturråd 
 

2. Konstituering – valg af formand og næstformand 
 
Sagsfremstilling: 
Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 5. december 2017 udpeget Mette Gørlev 
som nyt medlem af kulturrådet, og Charlotte Nielsen er blevet genudpeget for en 2-årig 
periode. 
I henhold til Kulturrådets forretningsorden skal rådet på sit første møde efter ny udpeg-
ning konstituere sig med formand og næstformand. 
 
Beslutning: 
Formand Henrik Bjerg  
Næstformand Charlotte Klemmensen 
 

3. Introduktion til Kulturrådets arbejde, samt behandling af indkomne ansøgnin-
ger til kulturrådets puljer 
 
Sagsfremstilling: 
Center Kultur og Fritid giver en kort introduktion til Kulturrådets arbejde, herunder be-
skrivelse af støttepuljer, kulturpolitik (vedlagt som bilag), bladet Kulturen mm.  
Kulturrådet behandler de indkomne ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer. 
 
Beslutning: 
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Kulturrådet behandlede 3 indkomne ansøgninger til puljen til løbende kulturel virksom-
hed. 
Kulturrådet havde et ønske om, at ansøgerne forholder sig til hvordan de vil markedsfø-
re deres arrangement. Dette bliver tilføjet i ansøgningsskemaerne. 
 
 
 

4. Evalueringskrav til ansøgninger 
 
Sagsfremstilling: 
Kulturrådet drøftede på sit møde den 4. december 2017 evalueringskrav til de projek-
ter, 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 pen-
gene.  
Der var enighed om, at støttede projekter fremover skal indsende en evalueringsrap-
port. Samtidig var der enighed om, at evalueringskravene skal være overkommelige. 
Kulturrådet drøfter Center Kultur og fritids oplæg til evalueringskrav (vedlagt som bi-
lag). 
 
Beslutning: 
Kulturrådet drøftede forvaltningens evalueringskrav og besluttede at indføre dem med 
det samme. Forvaltningen tilretter ansøgningsskema og bevillingsbreve i forhold til de 
nye evalueringskrav. 
 

5. Landsbystafetten 
 
Sagsfremstilling: 
De seneste år har Kulturrådet sammen med Landsbyrådet uddelt landsbystafetten på 
50.000 kr. til det bedste landsbyprojekt.  
Kulturrådet drøfter, om der også i 2018 skal uddeles en landsbystafet, og i givet fald 
hvilke kriterier eller krav, der skal opfyldes for at vinde stafetten (folder fra 2017 ved-
lagt som bilag).  
Kulturrådet har bidraget med 15.000 kr. til landsbystafetten. 
 
Beslutning: 
Den bedste idé modtager op til 50.000 kr. 
Kulturrådet er enige om, at fortsætte med at uddele landsbystafetten. Ligesom sidste år 
annonceres det i bladet ’Kulturen’. Kulturrådet foreslår at der skal stilles krav til synlig-
hed, og vinderen skal indsende fotos/film fra afviklingen. Tina bringer kulturrådets be-
slutning videre til landdistriktskonsulenten, så planlægningen af processen med årets 
landsbystafet kan komme i gang, forudsat at Landsbyrådet også beslutter det. 
 
Mette er valgt til bedømmelsesudvalget. 
 

6. Rebild Kulturuger 
 
Sagsfremstilling: 
Status på KulturKANtens fyrtårnsprojekt ”Kulturkaravanens” tur rundt til de 11 nordjy-
ske kommuner i 2018 er, at Kulturkaravanen besøger Rebild Kommune i uge 38 – altså 
i Rebild Kulturuger. 
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Kulturrådet indleder en drøftelse af, hvordan dette kan udnyttes til at give kulturugerne 
et nyt og anderledes løft. 
 
Beslutning: 
Vi afventer yderligere information fra kulturkaravanen. Tina sender rundt så snart der 
kommer noget og indkalder til arbejdsgruppemøde. 
 

7. Årets møderække 
 
Sagsfremstilling: 
Årets møderække planlægges i forhold til deadline på kulturpuljerne som i 2018 er: 
d. 1. januar 
d. 1. april 
d. 1. juli 
d. 1. oktober 
Desuden indlægges møder til planlægning af Rebild Kulturuger. 
 
Beslutning: 
Tina indkalder til kulturrådsmøde (doodle) så snart der er nyt fra kulturKaravanen – 
planlægning af kulturugerne. 
 
12. april på KulturStationen kl. 19.00 
 

8. Eventuelt 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


