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REFERAT

KULTURRÅDET

Mødedato:
Torsdag den 19. januar 2017

Mødetidspunkt:
Kl. 19.00

Sted:
Biblioteket, Støvring

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

Afbud:
Jens Skov Jørgensen Ungdomsskolen
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Velkommen til det nye kulturråd. Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.

1. Konstituering – udpegning af nye medlemmer samt valg af formand og 
næstformand

Sagsfremstilling:
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 6. december 2016 udpeget 
Henrik Bjerg, Jesper Andreasen og Marianne Uhrenholt som nye medlemmer af 
Kulturrådet.
I henhold til Kulturrådets forretningsorden skal rådet på sit første møde efter ny 
udpegning konstituere sig med formand og næstformand.

Beslutning:
Kulturrådet konstituerede sig med formand og næstformand og ser nu således 
ud:

Henrik Bjerg, formand
Charlotte Nielsen, næstformand
Elsebeth Møller
Jesper Andreasen
Marianne Uhrenholt

2. Introduktion til Kulturrådets arbejde

Sagsfremstilling:
Center Kultur og Fritid giver en kort introduktion til Kulturrådets arbejde, 
herunder beskrivelse af støttepuljer, kulturpolitik, handlingsplaner, bladet 
Kulturen…

Beslutning:
Der blev orienteret om kulturrådets pulje til løbende kulturelle aktiviteter samt 
udviklingspuljen. Midlerne fordeles i overensstemmelse med Rebild Kommunes 
Kulturpolitik, som var vedlagt dagsordenen som bilag. Kulturpolitikken skal 
revideres i 2018.
Der blev orienteret om bladet ”Kulturen” og kulturrådets rolle i den forbindelse.
Der var indkommet 5 ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter, 
som kulturrådet sagsbehandlede.

3. Rebild Kulturuger 2017

Sagsfremstilling:
Der er igen i 2017 afsat 50.000 kr. til Rebild Kulturuger efter følgende 
retningslinjer:
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Rebild Kulturuger er et udviklingsforum, der planlægges fortsat som et årligt 
tilbagevendende arrangement i ugerne 37 og 38 med det formål at synliggøre 
kulturlivet i Rebild Kommune ved udvikling af:
- Nye aktiviteter
- Nye idéer
- Nye samarbejder
Samt som en fælles manifestation til
- At sætte fokus på kulturlivet
- At markedsføre de mange kulturaktører i kommunen

Det er 8. gang i år, at der arrangeres Rebild Kulturuger.

Beslutning:
Kulturrådet drøftede de seneste års erfaringer med planlægning og afvikling af 
kulturugerne, som har været præget af en gradvis ”udmatning” i forhold til at 
trække folk til idé- og planlægningsmøderne. 
Sidste år forsøgte kulturrådet sig derfor med afviklingen af to festivaldage i 
kulturugerne, hvilket har givet et godt erfaringsgrundlag, som der arbejdes 
videre med i år. 
Det blev besluttet, at kulturrådet til næste gang overvejer, hvordan 
kulturugerne kan planlægges og afvikles i 2017. Det tilstræbes, at kulturrådet, 
på deres marts-møde træffer beslutning om form og til en vis grad indhold for 
kulturugerne 2017.

4. Landsbystafet

Sagsfremstilling:
Landsbystafetten er en pulje på 50.000 kr., som Landsbyrådet og Kulturrådet 
tildeler en landsby eller et lokalområde til at realisere en idé, der fremmer 
udvikling og sammenhængskraft.
Der er ansøgningsfrist den 27. februar. 
Dog har de to råd besluttet, at det også skal være muligt at komme og få hjælp 
og sparring inden ansøgningen sendes afsted. 
Det kommer til at foregå tirsdag den 17. januar kl. 17.00 på rådhuset i 
Støvring. 
Kulturrådet drøfter, hvem der skal repræsentere rådet til sparringsmødet.

Beslutning:
Til sparringsmødet med potentielle ansøgere til Landsbystafetten deltog fra 
Kultur og Fritid; udviklingskonsulent på landdistriktsområdet Sara Tornøe og 
udviklings- og kulturkonsulent Tina Rasmussen. Fra Landsbyrådet deltog 
formanden Merete Langeland.
Repræsentanter fra to landsbyer kom og fik sparring på deres projektforslag. 
Til bedømmelsesudvalget blev Elsebeth Møller valgt som repræsentant for 
Kulturrådet.
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5. Årets møderække

Sagsfremstiling:
Datoer for årets kulturrådsmøder samt planlægningsmøderne til kulturugerne.

Beslutning:
Der er deadline til kulturrådets pulje 1/3, 1/6, 1/9, 1/12. Møderne lægges 
umiddelbart efter deadline. Tina udsender mødeindkaldelser for de fire møder. 
Derudover vil det blive nødvendigt med et antal møder til planlægning af 
kulturugerne. Dette aftales ad hoc.

Næste møde i Kulturrådet er mandag den 13. marts kl. 19.00. 

6. Gensidig orientering

7. Eventuelt


