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REFERAT 

 
Naturskolen, Møldrupvej 22, 9520 Skørping 
Kl. 18.00 
 
 
Deltagere: 
Charlotte Klemmensen       Kulturråd      charlmbn@hotmail.com 
Henrik Bjerg          Kulturråd      henrik@kinorevuen.dk 
Marianne Uhrenholt        Kulturråd      mu@aalborgstudenterkursus.dk  
Morten Lønborg Friis        Kulturskolen     imlfr@rebild.dk 
Søren Risborg          Naturskolen     isrni@rebild.dk 
Jens Skov Jørgensen       Ungdomsskolen    ijsjo@rebild.dk  
Tina Rasmussen          Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk  
 
Afbud: 
Jesper Andreasen         Kulturråd      beub666@gmail.com   
Lone Skov           Bibliotekerne     ilosk@rebild.dk  
Mette Gørlev          Kulturråd      mettegoerlev@hotmail.com  
 
 
Mødet blev indledt med at Søren Risborg fortalte om Naturskolen, som dannede rammen for 
mødet. 
 

1. Behandling af indkomne ansøgninger 
 
Sagsfremstilling: 
Der var ansøgningsfrist til Kulturrådets puljer den 1. oktober. Kulturrådet behandler de 
indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning: 
 
Løbende kulturelle aktiviteter:  
Museum Rebild: Gammel Jul i Rebild:  
- Der bevilges 1.500 kr. til materialer. 
 
Guldbæk Borgerforening: Ud i Naturen/Udstilling/musikUdstillling:  
- 2.500 kr. til musik. 
 
Museum Rebild: Udvandrermuseets flytning: 
- Ansøgningen falder udenfor puljens kriterier.   
 
RebildPorten: Kold Krig i Rebild:  
- Ansøgningen falder udenfor puljens kriterier. 
 
Medborgerhuset Terndrup: Kunst og kreationer: 
- 2000 kr. 
  
Siem Forsamlingshus: Lune Carlsen:  
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- 5000 kr. 
 
Udviklingspuljen:  
 
Rebildcentret: Klimakunst 2019:  
- Kulturrådet indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at der bevilges det ansøgte beløb. 
 
Museum Rebild: idéudvikling af og koncept for ny udvandrerudstilling: 
- Kulturrådet indstiller, at der bevilges det ansøgte beløb.  
 
Skørping Marionetteater: Produktionsstøtte til opsætning af nyt stykke:  
- Kulturrådet indstiller, at der bevilges støtte til stemmeinstruktion/lydoptagelse samt 
materialer – i alt 17.000 kr. 
 
 

 
2. Rebild Kulturuger (uge 37 og 38) 

Kulturrådet evaluerer årets kulturuger og fortsætter drøftelsen fra sidste møde af næste 
års kulturuger. 
 
Beslutning: 
Der var i år lidt færre kulturarrangementer end tidligere. En forklaring kan være, at in-
stitutionerne var involveret i Kulturkaravanens arrangementer, og dermed kunne de ik-
ke løfte så mange kulturuge-arrangementer, som de tidligere har haft i programmet. 
Kulturrådet ønsker større bidrag fra ikke-kommunale kulturaktører, så alt ikke afhæn-
ger af kommunale institutioner. På de næste møder fortsætter Kulturrådet drøftelsen 
af, hvordan man skaber interesse for og inddrager flere kulturaktører i kulturugerne. 
 
 

3. Bladet ’Kulturen’ 
 
Byrådet har indgået et budgetforlig, der indebærer, at den kommunale støtte på 
100.000 kr. til Kulturen bortfalder fra 2019. Kulturrådet drøfter bladets fremtid. 
 
Beslutning: 
Kulturrådsformanden indkalder bidragsyderne til et møde i november 2018 vedrørende 
Kulturens fremtid.  
 

 
4. Fælles borgermøde på kultur-, fritids-, sundheds- og ældreområdet 

 
Sagsfremstilling: 
Rebild Kommunes Sundhedspolitik, Kulturpolitik, Ældrepolitik og Fritidspolitik står for at 
skulle revideres. I den forbindelse forslår forvaltningen i tråd med byrådets nye vision, 
at Kultur- og fritidsudvalget samt Sundhedsudvalget sammen inviterer til en fælles pro-
ces med borgerinddragelse som opstart på arbejdet.  
Kulturrådet drøfter, hvilke emner/temaer, der kunne være interessante at have med set 
fra en kulturvinkel. 
 
Beslutning: 
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Umiddelbare forslag til oplægsholder: 
Hella Joof 
Christine Feldthaus 
Line Franke Hedegaard (Hjørring Musiske skole) 
 
Emner: 
 
Synlighed 

Hvordan får man folk til at opdage, at der foregår noget?  
Hvordan får man folk til at deltage?  
Hvordan får man folk til at tage ejerskab i forhold til kulturlivet?  
Hvordan skal kulturlivet se ud i fremtiden? 
 
Frivillighed 

Hvordan gør vi det ’lækkert’ at være frivillig på kulturområdet? 
Er der nogen, der har været gode til at gøre det lækkert at være frivillig?  
Hvad har de gjort? (eks. Kinorevuen) 
 
Institutionslederne kunne deltage i samtaler. Henrik stiller sig også til rådighed til at 
deltage i debatter med sine erfaringer fra bl.a. Kinorevuen. 
 
Kulturrådsmedlemmerne skriver løbende til Tina, hvis de kommer i tanke om gode op-
lægsholdere eller emner, der kunne indgå på borgermødet. 
 
 

5. Orientering om status for indkomne ansøgninger til Landsbystafetten 
 
Sagsfremstilling: 
Der er indkommet en enkelt ansøgning til landsbystafetten. 
 
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. 
 
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 sender ansøgningen videre til bedømmelsesudvalget.  
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Det blev foreslået, at der laves et skilt til selve stafetten, så man tydeligt kan se, hvad 
den symboliserer. 
 
 

6. Udpegning af medlemmer til Kulturrådet 
 
Ved årets afslutning skal igen udpeges medlemmer til Kulturrådet. Der er deadline for 
indstilling af kandidater den 7. november. Forvaltningen indstiller kandidater til Kultur- 
og fritidsudvalget, som foretager den endelige udpegning på udvalgsmødet i december 
2018. Tre af kulturrådsmedlemmernes perioder udløber til årsskiftet. Alle tre har mulig-
hed for at ønske genudpegning til 2 år mere i Kulturrådet. 
 
Beslutning: 
Henrik og Marianne ønsker genudpegning fortsætter. 
 
 

7. Næste møde 
 
Næste møde er juleafslutning- og eventuelt farvel til tidligere medlemmer.  
Onsdag den 5. december kl. 19-21.30 på Naturskolen. 
Der bestilles ”julefrokost-forplejning”. 
 
 

8. Eventuelt 
 
 
 
 

 
 

 
 


