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Dagsorden 

 
 
Ungdomsskolen – Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring  
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 
Morten Lønborg Friis          Kulturskolen  imlfr@rebild.dk 
Søren Risborg            Naturskolen  isrni@rebild.dk 
Tina Rasmussen            Kultur og Fritid tlra@rebild.dk  
 
Afbud: 
Marianne Uhrenholt          Kulturråd   mu@aalborgstudenterkursus.dk  
Jens Skov Jørgensen         Ungdomsskolen ijsjo@rebild.dk  
Jesper Andreasen           Kulturråd   beub666@gmail.com 
 
 

1. Behandling af indkomne ansøgninger 
 
Sagsfremstilling: 
Der er indkommet 10 ansøgninger til puljen til løbende kulturelle aktiviteter. Ansøgnin-
gerne er fra Museum Rebild, Påskeudstillingen i Hjedsbæk, Kulturmøllen i Bælum, Rold 
Skov Naturfilm Festival, Rebild Bibliotekerne, Kunstforeningen Kilden, Musikstationen i 
Skørping, Alle Tiders Familieteater samt BOGBY9520. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet bevilgede støtte til alle indkomne ansøgninger, da de falder indenfor ram-
men af puljen til løbende kulturelle aktiviteter. 
 
 

2. Orientering om proces for Landsbystafetten  
 
Sagsfremstilling: 
 
Tidsplan for uddeling af årets landsbystafet: 
 
Medio maj:          Der udsendes informationsmateriale om Landsbystafetten via face-  
                          book og mails til landsbyerne.  
 
1. september:      Information om ansøgningsproces er med i bladet Kulturen. 
 
1. oktober:          Ansøgningsfrist til puljen. 
 
1. november:       Vinderen får besked. 
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Vinderen skal efterfølgende indsende fotos/film fra deres arrangement samt en skriftlig 
evalueringsrapport. 
 
Kulturrådet bidrager med 15.000 kr. til landsbystafetten.  
Mette er valgt til bedømmelsesudvalget. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet godkendte den nye tidsplan. 

 
 

3. Planlægning af Rebild Kulturuger (uge 37 og 38) 
 
Sagsfremstilling: 
Den 15. marts var der Kick Off møde til KulturKANtens Kulturkaravane ”Hverdagsglimt”, 
som besøger Rebild Kommune med arrangementer torsdag, fredag og lørdag i uge 38. 
Kulturrådet drøfter på den baggrund planlægningen af årets kulturuger. (Kulturkarava-
nens foreløbige arrangementsbeskrivelser er vedlagt som bilag til orientering). 
 
Beslutning: 
Kulturrådet laver et åbent planlægningsmøde. Kulturkaravanens projekter præsenteres, 
så folk kan lade sig inspirere og lave aktiviteter, der lægger op til kulturkaravanens ak-
tiviteter. 
Invitationer udsendes den 17. april. Idé- og planlægningsmødet holdes den 30. april kl. 
19.00. Tina kontakter Rebildcentret, for at høre, om de vil lægge lokaler til. 
 

4. Repræsentant til Venskabsbyarbejdsgruppen 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet besluttede på sit seneste møde den 21. marts følgende vedrørende nedsættel-
se af en ny venskabsbyarbejdsgruppe: 
 
”Hvert parti eller liste i byrådet kan udpege en repræsentant til arbejdsgruppen” 
”Landsbyrådet, Kulturrådet, Fritidsrådet og Ældrerådet kan udpege hver en repræsen-
tant”. 
 
Kulturrådet drøfter, om de agter at udpege en repræsentant til Venskabsbyarbejds-
gruppen. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet ønskede ikke at udpege en repræsentant til Venskabsbyarbejdsgruppen. Ti-
na giver besked. 
 
 

5. Henvendelse vedrørende kunstnergruppen DANE 
Kunstnergruppen DANE har i en del år afholdt ”arbejdsuger” rundt omkring i landet. 
Kommuner og andre aktører har betalt for ophold og forplejning, og til gengæld stiller 
DANE deres værker til rådighed – dels ved en lokal udstilling og dels i en kunstbog, der 
samler de bedste værker fra ugen.  
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Kunstnergruppen kommer til Rebild Kommune og Kulturrådet bedes drøfte, om de ken-
der en lokal kunstner, som skal inviteres med til arbejdsugen. Vedkommende skal ikke 
bo på vandrerhjemmet, men sætter en uge af til at lave sine egne naturinspirerede 
værker sammen med DANE-folkene samt at deltage i ugens sociale liv.  
 
Beslutning: 
Kulturrådet foreslog to lokale kunstnere, som kan spørges, om de har lyst til at indgå i 
samarbejdet. Tina giver beskeden videre til tovholderen for projektet. 
 
 

6. Årets møderække 
Idé- og planlægningsmøde den 30. april 
Kulturrådsmøde den 21. august 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


