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Referat

Den 29. januar 2020 kl. 18.30
Den gamle Højskole, Hobrovej 108, 9530 Støvring 

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
Lone Skov Bibliotekerne ilosk@rebild.dk 
Søren Risborg Naturskolen isrni@rebild.dk
Tina Rasmussen Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk

Afbud:
Jens Skov Jørgensen Ungdomsskolen ijsjo@rebild.dk 
Marianne Uhrenholt Kulturråd mu@aalborgstudenterkursus.dk 

18.30-18.45 1. Velkommen til det nye kulturråd

Sagsfremstilling:
Præsentationsrunde og introduktion til kulturrådets arbejde.
Karolina Heidarsdottir Kanstrup og Chirna Borup er nyudpegede med-
lemmer af kulturrådet.

18.45-18.50 2. 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 næstfor-
    mand.
    
    Valgresultat:
    Henrik Bjerg Thomsen blev genvalgt som formand
    Birgitte Wilsted Simonsen blev valgt som næstformand

18.50-19.20 3. Behandling af indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling:
Der har været ansøgningsfrist til puljen til løbende kulturelle aktivite-
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ter samt til udviklingspuljen. Kulturrådet behandler ansøgningerne, 
der er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:
Standardstøtten på 3000 kr. pr. arrangement hæves til 4000 kr.

Bevilget støtte:
Kig Ind: 30.000 kr.

Rebild Musikforening: 18.000 kr.

STUBhusets nytårskoncert: 15.000 kr. Hvilket vil blive støttebeløbet 
fremadrettet ved lignende arrangement/budget

Ord i Nord: 10.000 kr.

Aarestrup borgerforening: 4.000 kr.

Udviklingspuljen

Alsang 2020 i Rebild Bakker: Kulturrådet indstiller til KFU, at arran-
gementet støttes med 25.000 kr. på grund af nyudvikling, format og 
mange samarbejdspartnere.

19.20-19.40 4.  Rebild Kulturuger
  
     Sagsfremstilling:
     En drøftelse af proces for planlægning af årets kulturuger. Herunder 

          Om der skal være et overordnet tema for kulturugerne, og hvordan
          kulturrådet vil inddrage kulturaktører og –arrangører i planlægningen.

     
     Beslutning:
     Punktet genoptages på næste møde. 
     Forskellige emner blev drøftet:     
     Jubilæum for Danmarks befrielse – kunne give inpsiration til et over
     ordnet tema.
     Kulturugernes form kunne ændres i retning af en ’kulturnat’, som
     man kender det andre steder fra.
     Eller de afsatte midler kunne i år bruges på at invitere til en stor kul   
     turkonference?

 5. Con Amore prisen
     
     Sagsfremstilling:
     Rebild Kommune blev i 2019 indstillet til- og vandt Con Amore prisen
     (indstillinger vedhæftet). Kulturrådet drøfter, hvad vi kan få ud af Con
     Amore prisen, og hvordan vi lever op til den.
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    Beslutning:
    Punktet udsættes til næste mød

20.00-20.10 6.  Henvendelser til Kulturrådet

     Sagsfremstilling:
     Guldbækscenen: 
     Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra den
     nu nedlagte forening Guldbækfestivalen, som gerne vil stille deres
     scene til rådighed for andre foreninger. Forvaltningen foreslår en 
     model, hvor kulturrådet udlåner scenen gratis til foreninger i kom-
     munen.

     Beslutning:
     Tina kontakter Guldbækfolkene igen, for at høre hvad de har besluttet
     i forhold til at lade kulturrådet administrere udlån af scenen.

     Eva Kylov:
     Henvendelse til Kulturrådet fra Eva Kylov, der som lokal kunstner, 
     synes der mangler et sted, hvor både unge og erfarne kunstnere kan
     arbejde, udveksle erfaringer og skabe et fællesskab i vores kommune.

          (Brev fra Eva Kylov vedhæftet som bilag)

          Beslutning:
          Tina informerede om det forestående arbejde med udvikling af om- 
          rådet på Mølledamsvej 3-5 i Støvring. Her vil der muligvis kunne blive
          mulighed for noget af det Eva Kylov efterspørger.

20.10-20.20   7.  Planlægning af årets møder
      21. april kl. 19.00 på spejdergården, Hjedsbækvej 7, 9530 Støvring

20.20- 20.30   8.  Indbyrdes orientering
       Tina informerede om, at Landsbystafetten i tirsdags blev overrakt for
       sidste gang. Vinderen var Gravlev borgerforening til projektet lands-     
       byhøjskole.


