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Referat 
Kl. 18.30 
 
Deltagere: 

Henrik Bjerg      Kulturråd         henrik@kinorevuen.dk 
Marianne Uhrenholt    Kulturråd         mu@aalborgstudenterkursus.dk  

Birgitte Wilsted Simonsen Kulturråd         birgitte.simonsen@mail.dk  
Morten Lønborg Friis   Kulturskolen        imlfr@rebild.dk 
Jens Skov Jørgensen   Ungdomsskolen       ijsjo@rebild.dk  
Søren Risborg      Naturskolen        isrni@rebild.dk 
Tina Rasmussen     Center Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk 
 
Afbud: 
Charlotte Klemmensen  Kulturråd         charlmbn@hotmail.com  

Lone Skov       Bibliotekerne        ilosk@rebild.dk  
Mette Gørlev      Kulturråd         mettegoerlev@hotmail.com 
 
 
 
 
18.30-19.00 1. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger 

 
Sagsfremstilling: 
Der har været ansøgningsfrist til puljen til løbende kulturelle aktiviteter 
samt til udviklingspuljen. Kulturrådet behandler ansøgningerne (herun-
der genoptaget ansøgning fra Alle Tiders Familieteater). 
 
Beslutning: 

Østhimmerlands Kunstforening Kilden: 6000 kr. 
Skørping Musikstation: 35.000 kr. 
Haverslev borgerforening: 3000 kr. 
Film i Skoven: 10.000 kr.  
Alle Tiders Familieteater: 20.000 kr. 
 
 
Udviklingspuljen: 
Kulturrådet bidrager i år i højere grad til åbningsarrangementet til kul-
turugerne end tidligere. I den forbindelse kræves økonomi til de sideak-
tiviteter til Film i Skoven, der planlægges i år. Kulturrådet undersøger 
økonomien og indstiller til det politiske udvalg, at der bevilges penge fra 
udviklingspuljen til åbningen af kulturugerne. 
 
Østerlyd: 30.000 kr. 

 
 

19.00-19.15 
 
 
 
 

2. Henvendelser til Kulturrådet 
 
Sagsfremstilling: 
Henvendelse vedrørende gavlmaleri: 
Kulturrådet har modtaget en henvendelse fra en borger, som vil høre, 
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om Rebild Kommune har nogle gavle eller bare mure et sted, hvor man 
må lave streetart på? (bilag 1) 
 
Henvendelse vedrørende Revyviser: 
En duo, der har specialiseret sig i revyviser fra de sidste 100 år har hen-
vendt sig for at høre om muligheder for at søge støtte til en koncert i 
Rebild Kommune og om der evt. er foreninger, der kunne tænke sig at 
samarbejde omkring en koncert? Og hvor skulle det foregå? (bilag 2-4). 
 
Beslutning: 
Gavlmaleri: 
Kulturrådet kan ikke umiddelbart hjælpe, men sender henvendelsen vi-
dere til den kommunale forvaltning Center Sundhed, Kultur og Fritid. 
 

Revyviser: 
Kulturrådet svarer tilbage med oplysninger om kulturpuljerne og henvis-
ning til foreningsportalen. Oplysning om deadline for puljerne. 
 
 

19.15-19.30 3. Vinderen af Landsbystafetten 
 

    Sagsfremstilling: 
    Der var ansøgningsfrist til Landsbystafetten den 1. juni. Vi modtog 2 an      
    søgninger, som blev behandlet i bedømmelsesudvalget. Mette,  
    kulturrådets repræsentant i bedømmelsesudvalget, giver en status. 
    Landsbyrådet mener, på baggrund af de sparsomme ansøgninger til pul- 
    jen, at landsbystafetten i sin nuværende form bør stoppe. Dog vil Lands-  
    byrådet fortsat gerne støtte aktiviteter sammen med Kulturrådet, blot 

    skal der findes en ny form på det. 
 
    Kulturrådet drøfter et eventuelt fremtidigt samarbejde med Landsbyrådet  
    i forhold til at støtte projekter sammen. 
 
   Beslutning:  
   Kulturrådet udskød drøftelsen af landsbystafetten i en ny form. 
 

 
19.30-19.45  4. Rebild Kulturuger 

 
    Sagsfremstilling: 
    Tina giver en status på planlægningen med kulturuge-programmet. Hen-    
    rik fortæller om selve åbningen af kulturugerne med Film i Skoven. 
 

    Beslutning: 
    Kulturrådet kvitterede for et flot program. 
 
 
 

19.45-20.00 7.  Information om det nye kulturblad 
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     Sagsfremstilling: 
     Ved det kommunale budgetforlig i 2018 bortfaldt det kommunale tilskud         
     til bladet ’Kulturen’. I den forbindelse kunne Kulturrådet ikke længere  
     ansvarlig for udgivelsen af bladet, og derfor blev der holdt et møde for  

          alle bladets bidragsydere, som skulle tage stilling til, om bladet skulle 
          lægges ned, eller om andre havde lyst til at prøve kræfter med det. På 
          mødet var der stemning for fortsat at have et kulturblad, og der blev  
          nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede videre med det – uden delta   
          gelse fra kulturrådet. Nu er der stiftet en forening ’KulturenRebild’, som 
          har det første blad på gaden til september.  
 
          Beslutning: 
          Dette punkt blev udskudt til næste møde, hvor kulturrådet kan drøfte   
          kulturformidling med udgangspunkt i det første nummer af foreningen   

          KulturenRebilds blad ”Derudad”. 
 
           

 
20.00-20.05 8.  Årets møderække 

 


