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Referat

Naturskolen, Møldrupvej 22, 9520 Skørping
Kl. 19.00

Deltagere:
Charlotte Klemmensen Kulturråd charlmbn@hotmail.com
Mette Gørlev Kulturråd mettegoerlev@hotmail.com
Marianne Uhrenholt Kulturråd mu@aalborgstudenterkursus.dk 
Jesper Andreasen Kulturråd beub666@gmail.com 
Morten Lønborg Friis Kulturskolen imlfr@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 
Lone Skov Bibliotekerne ilosk@rebild.dk 
Henrik Bjerg Kulturråd henrik@kinorevuen.dk

1. Behandling af indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling:
Der blev indskudt en ekstra ansøgningsrunde til kulturrådets puljer med ansøgningsfrist 
26. november. Kulturrådet behandler de indkomne ansøgninger (vedhæftet).

Beslutning:

Løbende Kulturelle aktiviteter:
Ord i Nord: 10.000 kr.
Rebildcentret – udstilling: 3.000 kr.
Formidling af besættelsestiden i Rold Skov Området: 25.000 kr.
STUBhusets nytårskoncert: 12.000 kr.

Udviklingspuljen:
Kulturrådet indstiller til kultur- og fritidsudvalget at der bevilges:

Helge Qvistorff - Udgivelse af bog: 8.000 kr. til trykning.
Alle Tiders Familieteater - sangudvikling: 10.000 kr.

2. Opgørelse over Kulturrådets tildelinger af støtte i 2018

Sagsfremstilling:
Kulturrådet præsenteres for en oversigt over dette års bevillinger til kulturaktiviteter. 
Desuden evalueres de nye afrapporteringskrav, der trådte i kraft ved dette års begyn-
delse. Afrapporteringer er vedhæftet.
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Beslutning:
Kulturrådet tog orienteringen til efterretning og drøftede kvaliteten og mangfoldigheden 
i det sidste års kulturaktiviteter rundt om i kommunen.

3. Kulturrådet 2019

Sagsfremstilling:
Kulturrådet drøfter det kommende års arbejde. Er der særlige ønsker til kulturrådets ar-
bejde, og hvordan planlægges kulturugerne?

Beslutning:
Kulturrådet ønsker en drøftelse af synlighed fremadrettet, nu hvor der ikke længere er 
et blad ”Kulturen”.
Punktet sættes på dagsordenen på første møde i 2019.

4. Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling:
Tina orienterer om nyt fra forvaltningen.

Nyt medlem af Kulturrådet er Birgitte Wilsted Simonsen fra Støvring.
Birgitte har i flere sammenhænge markeret sig inden for fritidsområdet, men
har en stor interesse for kulturområdet. Uddannet på Seminarium for Håndværk og De-
sign. Hun har en bred interesse for det skrevne og det fremførte ord, forskellige
former for visuel udtryk, nyt og gammelt - men den lokale forankring er dog vigtig, li-
gesom der gerne må være mulighed for en bred forankring.

Borgermøde 16. marts kl. 10-15 for sundhed, kultur, fritid og ældreområdet
Der arrangeres et borgermøde i marts, hvor kulturrådet inviteres med. Dagen vil bestå 
af oplæg og debatter, der dækker de fire områder og forhåbentlig skaber lyst hos publi-
kum til at gå i dialog med debattørerne.
Kulturrådet opfordres til at komme med gode idéer til kulturemner eller oplægsholdere, 
det kunne være interessante at inddrage denne dag. 
Kulturrådet foreslog Anne Skare og Rane Willerslev.

5. Eventuelt
Der indkaldes til næste møde i slutningen af januar eller starten af februar.


