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Referat 
 

Microsoft Teams 
Den 19.10.2020 
 
 
 
 
Deltagere: 
Henrik Bjerg        Kulturråd       henrik@kinorevuen.dk 
Birgitte Wilsted Simonsen   Kulturråd       birgitte.simonsen@mail.dk  
Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  
Marianne Uhrenholt      Kulturråd       mu@aalborgstudenterkursus.dk  
Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 
Tina Rasmussen       Sundhed, Kultur og Fritid  tlra@rebild.dk 
Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 
Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  
 
Afbud: 
Chirna Borup        Kulturråd       chirna2@gmail.com  
Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  
 
 
 
18.00- 
18.30 

1. Sagsbehandling af ansøgninger til de to kulturpuljer 

Sagsfremstilling: 
Der har været ansøgningsfrist til de to puljer. Kulturrådet sagsbehandler de indkomne 
ansøgninger. I sagsbehandlingen af udviklingspuljen udvides kriterierne således at fore-
ninger/aktører, der er trængte økonomisk pga. corona også får mulighed for støtte fra 
puljen. 

Der er godkendt en ny politik for kultur- og fritidsområdet ”Oplevelser, fritid og fælles-
skaber”. Det er denne politik, der er retningsgivende i sagsbehandlingen af ansøgninger 
til de to kulturpuljer. 

Ansøgningerne er vedlagt som bilag. 

Beslutning: 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 

Hjeds kultur- og forsamlingshus: 0 kr. Budgettet balancerer, der er et lille overskud også 
uden støtte fra kulturrådet. (hvis det beror på en fejl i det indsendte budget, kan forvalt-
ningen udbetale 4000 kr. til dem – standard for en koncert). 

Outdoor Himmerland: Afvises. Birgitte deltager ikke i sagsbehandlingen. Ansøgningen 
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afvises, og ansøger opfordres til at søge til januar, da aktiviteterne først foregår i 2021. 

Karsten Hvam Pedersen: 0 kr. Forfatteren er ikke bosiddende i Rebild Kommune, og der 
er ikke tilknyttet aktiviteter for borgere i Rebild Kommune. Der ansøges om støtte til en 
engelsk oversættelse af bogen om Regan Vest. Oversættelsen vedrører ikke en kulturakti-
vitet, som kommer borgere i Rebild Kommune til gode. Den tilgodeser udenlandske læse-
re. 

Udviklingspuljen:  

Museum Rebild: 35.000 kr. Kulturrådet indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at der be-
vilges 35.000 kr. til Museum Rebild. 

De resterende midler fra de to puljer udbydes til endnu en ansøgningsfrist den 1. decem-
ber. Kulturrådet indkaldes til møde umiddelbart derefter. 

 
18.30-
18.45 

1. 2. Indstilling af kandidater til kulturrådet 
 
Sagsfremstilling: 
Henrik og Mariannes periode i kulturrådet udløber ved årsskiftet. De har således beg-
ge siddet i kulturrådet i to på hinanden følgende perioder – tilsammen 4 år hver. Der 
skal findes to nye kandidater, som indstilles af borgere og foreninger. Kulturrådet op-
fordres til at sprede budskabet. 
Forslag til kandidater sendes til tlra@rebild.dk senest mandag den 16. november 
2020. 
 
Beslutning: 
Det er annonceret i ’Derudad’ på facebook, og der er sendt mail ud til kulturaktører. 
Kulturrådet opfordrer relevante personer i deres netværk til at lade sig indstille. 
 
 

18.45- 
19.10 

3. Evaluering af det forgangne års aktiviteter i kulturrådet 
 
Sagsfremstilling: 
Kulturrådet evaluerer det forgangne år, som har været et lidt særligt kulturår. Hvad 
har vi lært, og hvad bringer vi videre til vores arbejde i 2021? Allerede nu starter 
planlægningen af næste års kulturuger. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet drøftede det forgangne års aktiviteter, og kom med input til overvejelser 
om næste års aktiviteter. 
Stikord: 
-Videokurset- skulle have været mere ’hands on’. 
-Formidling – kulturrådet skal være bedre til at formidle, der skal åbnes mere op. Der 
skal være mere oplysning om puljerne. Videoansøgninger kunne åbne op for flere an-
søgninger.  
-Hvordan får vi de unge med? Lave konkurrencer - præmie til den bedste aktivitet. 
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-Det kunne være fint, hvis man kunne henvende sig til kulturrådet for hjælp, hvis 
man ønsker at søge penge. 
-Kulturrådet skal være garant for at kunne støtte små, skæve projekter. 
-Facilitere et fundraisingkursus, så arrangørerne også for øjnene op for andre puljer.  
-Guide til de forskellige puljer. Workshop ugen før ansøgningsfrist. 
 
 

19.10- 
19.15 

4. Status på støttemodtageres afrapportering til Kulturrådet 
 
Sagsfremstilling: 
Kulturrådet har for et par år siden indført en række krav til afrapportering for støtte-
modtagere. Der gives en status på, hvordan det fungerer i praksis. 
 
Beslutning: 
Det fungerer fint på den måde, at der kommer afrapporteringer ind. De fleste svarer 
også på de ting, vi beder om. Kun i forhold til indsendelsen af fotos halter det lidt, 
men forvaltningen har heller ikke haft fokus på løbende at lægge fotos ud på facebook 
med omtaler af afviklede arrangementer. Det er spørgsmålet, om kravet om fotos 
stadig giver mening. 
 
 

19.15- 
19.25 

5. Eventuelt 

 
 
 
 

 
 


