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Referat 
 

Microsoft Teams 
Den 21. april 2020 kl. 16.30 
 

 

 
Deltagere: 

Henrik Bjerg        Kulturråd       henrik@kinorevuen.dk 

Birgitte Wilsted Simonsen   Kulturråd       birgitte.simonsen@mail.dk  

Karólína Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  

Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 

Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  

Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  

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

 

Afbud: 

Chirna Borup        Kulturråd       chirna2@gmail.com  

Marianne Uhrenholt      Kulturråd       mu@aalborgstudenterkursus.dk  

Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 

 

 

 

 

16.30-

17.00 

1. Behandling af indkomne ansøgninger 

 

Sagsfremstilling: 

Der har været ansøgningsfrist til de to puljer: Udviklingspuljen samt Puljen til løbende 

kulturelle aktiviteter. 

Kulturrådet sagsbehandler ansøgningerne. 

 

Beslutning: 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 

Film i skoven – 10.000 kr. 

 

RebildPorten og Outdoor Himmerland -  8.000 kr. (Birgitte er inhabil, og deltog ikke i 

beslutningen) 

 

Himmerlands folkemusikskole – 4.000 kr. 

 

Østhimmerlands Ungdomsskole/Aftryk – udgår  

 

Kulturmøllen – 8.000 kr. til de to koncerter i efteråret 

 

Rold Skov Naturfilmfestival – 12.000 reserveres mens vi samtidig afventer ny ansøg-

ning til udviklingspuljen. Sagsbehandlingen genoptages på næste møde. (Henrik er 

inhabil og deltog ikke i beslutningen) 

 

Alle Tiders Familieteater – 30.000 kr. 
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Kinorevuen, Drive In bio – 50.000 kr. reserveres som underskudsgaranti (Henrik er 

inhabil og deltog ikke i beslutningen) 

 

Skørping Marionetteater, Nattergalen – 15.000 kr. til stemmeinstruktion og lydopta-

gelse. 

 

Udviklingspuljen: 

Museum Rebild – Udsættes. Kulturrådet efterspørger en mere detaljeret beskrivelse. 

Tina kontakter ansøger. 

 

Naturfilm festival – Kulturrådet beder om en mere detaljeret beskrivelse. (Henrik er 

inhabil og deltog ikke i beslutningen) 

 

Østerlyd – Kulturrådet har en forventning om, at alle skoler i Rebild Kommune bliver 

tilbudt arrangementet. Under den forudsætning indstiller kulturrådet, at projektet 

støttes med 30.000 kr. fra udviklingspuljen. 

 

Skørping Marionetteater, Kærestefolkene – 4.000 kr. 

 

Stella Nova, Maria Musik – 8.000 kr. 

 

Østhimmerlands Folkeuniversitet – 10.000 kr. til 5 arrangementer. Såfremt ikke alle 5 

arrangementer afvikles, vil støtten reduceres med 2.000 kr. pr. arrangement, der ud-

går. 

 

 

17.00-

17.30 

2.       2. Planlægning af Rebild Kulturuger 

 

Sagsfremstilling: 

Kulturrådet skal drøfte og beslutte: 

- Planlægning og proces frem til afvikling af kulturugerne 

- Markedsføring af program 

 

Beslutning: 

Kulturrådet vil på grund af corona-virus i år sende en opfordring til flere arrangemen-

ter med færre deltagere. Arrangementerne må meget gerne afvikles mange forskelli-

ge steder, og der kunne arbejdes på at lave en portal, hvor alle arrangører kan stre-

ame deres arrangementer, så man kan se med hjemme fra stuen, nu hvor det er 

usikkert, hvor store forsamlinger der er tilladt på tidspunktet for kulturuge-

afviklingen. 

Arrangementer, der kan live-streames kunne fx være en digtoplæsning i Rold Skov. 

Marionetteater optages og vises på youtube i stedet for en premiere i Kinorevuen. 

Film i skoven som drive-in. 

  

Alle kan melde ind til programmet og lægge arrangementet ud på en fælles portal. 

Denne form giver mulighed for at finde nye ’legekammerater’. Nogle kulturaktører har 

måske ikke den store erfaring med videooptagelser og live streaming, og her er der 

mulighed for at hente helt nye kræfter ind, som kan hjælpe med den del. Måske end-

da nye aktører, der ikke tidligere har deltaget i kulturugerne. 
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Der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som fintænker et koncept, der 

sendes til kvalificering i kulturrådet. Forventningen er, at konceptet er klart til en om-

tale i Derudads sept/okt-udgave, deadline 17. juli. 

 

Arbejdsgruppe: Tina, Karolina, Morten, Birgitte 

 

 

17.30- 

17.50 

3. Henvendelser til kulturrådet 

 

Sagsfremstilling: 

Byrådet har nedsat et borgerudvalg (§17 stk. 4 udvalg/Verdensmålsudvalget) der arbej-
der med anbefalinger til byrådet omkring bæredygtighed. I processen inddrager udvalget 
forskellige grupper. Det har talt med unge, lokalråd og erhvervslivet. Nu vil de gerne hø-
re, hvad de frivillige, fællesskaber og foreninger arbejder med i forhold til bæredygtighed 
og FN’s verdensmål, men også meget gerne hvad disse grupper ser som vigtige input i 
anbefalinger til byrådet. Udvalget kunne godt ønske sig et par medlemmer fra Kulturrå-
det til at deltage i det næste møde i april. De søger to ildsjæle som brænder for en fælles 
sag og området.  Mødet med udvalget er den 24. juni 2020 kl. 17-20. 

Beslutning: 

Karolina og Birgitte deltager. 

17.50-

18.05 

4. orientering 

Guldbækfestivalen er lukket ned. Foreningen bag har spurgt Kulturrådet, om de vil 

overtage Guldbækfestivalens scene til udlejning til foreninger i Rebild Kommune. 

Kulturrådet informeres om status. 

 

Opfølgning:      

     Henrik taler med Jesper Meng i forhold til udlejningspris. 

     Tina sender scene-specifikationer til Henrik. 

 

18.05-

18.15 

5. Kommende møder 

Kulturuge-arbejdsgruppen indkalder til næste møde i Kulturrådet. 

Møde i kulturuge-arbejdsgruppen er den 28. april kl. 16.00  

 

 

 

 

 

 


