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Referat 

 

Microsoft Teams 

Den 25. juni 2020 kl. 17.30 

 

 

 

Deltagere: 

Henrik Bjerg        Kulturråd       henrik@kinorevuen.dk 

Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  

Chirna Borup        Kulturråd       chirna2@gmail.com  

Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  

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

 

Afbud: 

Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 

Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  

Birgitte Wilsted Simonsen   Kulturråd       birgitte.simonsen@mail.dk  

Marianne Uhrenholt      Kulturråd       mu@aalborgstudenterkursus.dk  

Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 

 

 

17.30-

18.00 

1.  1. 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 

 

Bilag fra kommunikationsafdelingen er vedlagt dagsordenen. 

 

Beslutning: 

Der er endnu ingen henvendelser i forbindelse med hverken program for kulturugerne 

eller mobilvideokurserne. 

Alle i kulturrådet forsøger nu at gøre en indsats for at lægge noget op på facebook. 

• Tina sender information ud på mail til kulturaktører/-arrangører. 

• Der laves begivenhedsinvitationer på facebook for de to mobilvideokurser. 

• Henrik lægger video med reklame for Film i Skoven op på facebooksiden. 

• Der informeres om, at folk ikke kun kan live-streame eller lægge videoer op af 

deres allerede afviklede kulturugearrangementer, men at man også kan bruge 

facebooksiden til videoklip som reklame for sine kommende kulturuge-

arrangementer. 

• Bibliotekerne går i tænkeboks i forhold til, hvad de eventuelt kunne gøre, for at 

skabe synlighed for mobilvideokurserne. 

 

Plan B:  

Kulturrådet, som har deltaget i mobilvideokurserne, tager ud til kulturugearrange-

menter og filmer samt lægger på facebook. 

 

mailto:henrik@kinorevuen.dk
mailto:karolina@netheinz.dk
mailto:chirna2@gmail.com
mailto:ilosk@rebild.dk
mailto:tlra@rebild.dk
mailto:isrni@rebild.dk
mailto:ijsjo@rebild.dk
mailto:birgitte.simonsen@mail.dk
mailto:mu@aalborgstudenterkursus.dk
mailto:imlfr@rebild.dk


  

Center Sundhed, Kultur og Fritid 
 
Kulturrådsmøde 
Microsoft Teams 

Kl. 17.30 
 

 

 25.06.2020 
 

 
Rebild Kommune   Hobrovej 110   9530 Støvring   Telefon: 99 88 99 88   rådhus@rebild.dk    www.rebild.dk 

 

2 

Tina orienterede om et projekt i kulturugerne med Børns Møde Med Kunsten (BMMK) 

og TOTALDANS. Forestillingerne fordeler sig i uge 37 på Sortebakkeskolen i den vest-

lige del af kommunen og Kilden Børneunivers i den østlige del af kommunen.  

BMMK tilbyder at betale kunstnerhonorarerne, for at gøre ordningen mere synlig for 

skolerne i Rebild Kommune, skolerne her i kommunen har næsten ikke har brugt ord-

ningen de seneste par år. 

 

Kulturrådet godkendte, at de øvrige udgifter til TOTALDANS afholdes fra de penge, 

der er reserveret til kulturugerne. 

 

 

18.00-

18.05 

2. Særlig støtte til trængte kulturforeninger og -arrangører i coronakrisen 

 

Sagsfremstilling: 

Kulturrådet orienteres om, at Kultur- og fritidsudvalget har besluttet at øge udvik-

lingspuljen med 60.000 kr. i indeværende år, så puljen også kan rumme ansøgninger 

vedrørende corona-relaterede udfordringer. 

 

Beslutning: 

Kulturrådet tog orienteringen til efterretning. På næste møde vil den udvidede pulje 

blive nærmere drøftet i forbindelse med sagsbehandling til kulturpuljerne. 

 

18.05- 

18.35 

3. Ny politik for kulturområdet er vedtaget 

Sagsfremstilling: 

Rebild kommunes byråd har vedtaget en ny politik for kultur- og fritidsområdet ” Op-

levelser, fritid og fællesskaber”. Politikken er rettesnoren for kulturrådets prioriterin-

ger i sagsbehandlingen af ansøgninger til de to puljer: Puljen til løbende kulturelle 

aktiviteter samt Udviklingspuljen. 

Politikken ”Oplevelser, fritid og fællesskaber” er vedlagt som bilag. 

Kulturrådet drøfter politikkens betydning for kulturrådets fremadrettede arbejde. 

Beslutning: 

Kulturrådet begynder at implementere politikken på næste møde i forbindelse med 

sagsbehandling til kulturpuljerne. På næste møde drøftes endvidere, om den nye poli-

tik giver anledning til en revidering af ansøgningsskemaerne (som måske burde inde-

holde verdensmål?, mulighed for at ansøge med en video? Tydeligere beskrivelse på 

hjemmesiden af, hvad der forventes i ansøgningen) 

 

18.35-

18.45 

4. Gensidig orientering – siden sidst 

- Henvendelse fra Peter Borup vedr. udsættelse af ”Alsang 2020”/Tina 

- Kulturrådets repræsentation ved og deltagelse i §17 stk.4 Verdensmålsudvalgets 

  møde om bæredygtighed/Birgitte og Karolina 

 

 

18.45- 

19.00 

5. Kommende møder 

 

13. august kl. 18 i spejderhuset, Hjedsbækvej 7, 9530 Støvring – med forplejning. 
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