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Referat 
Deltagere: 

 

Birgitte Wilsted Simonsen   Kulturråd       birgitte.simonsen@mail.dk  

Chirna Borup        Kulturråd       chirna2@gmail.com  

Jane Staack        Kulturråd       janestaack@gmail.com  

Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  

Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  

Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 

Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  

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

Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 

Inge Bjerre        Kulturråd       ingebjerre1957@gmail.com  

 

 

18.00- 

18.30 

 

1. Strategisk drøftelse af bevillingskriterier 

Kulturrådet har en temadrøftelse om hvilke aktiviteter og arrangementer kulturrådet 

ønsker at fremme med støtte fra puljerne. Drøftelsen tager afsæt i kulturpolitikken 

’Oplevelser, fritid og fællesskaber’. Se bilag. 

Kvalifikationskrav til ansøgere drøftes og besluttes. 

Beslutning: 

Kulturrådets drøftelser bæres videre til det første møde i det nye kulturråd, som en-

deligt godkender bevillingskriterierne. 

Kulturrådet ønsker at fremme: 

• Samarbejder på tværs 

• Et godt arrangement/event 

• Nytænkning i forhold til arrangmentstyper/målgrupper/samarbejdspartnere 

• De unge 

Krav til arrangmentet/aktiviteten: 

• Kulturarrangementet selv skal være bærende. Det skal ikke eksempelvis være 

underholdning til en julefrokost. 

• Kulturen skal være målet – ikke midlet (fx skal et underholdningsindslag ikke 

bruges til at generere overskud i en håndboldklub) 

Krav til ansøgere: 

Puljerne kan søges af: 
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• Foreninger 

• Interessegrupper 

• Institutioner 

• Enkeltpersoner (der kan også udbetales til cpr-nummer) 

Opmærksomhedspunkter for kulturrådet: 

Kulturrådet skal understøtte dem, der har idéerne. Hvis det fx er en ny enkeltstående 

aktør med en god idé, skal kulturrådet kunne støtte og vejlede i forhold til at finde 

samarbejdspartnere til realisering af idéen. 

Formidling af puljerne: 

Det blev blandt andet drøftet, om kulturrådet skulle prøve at få informationer på de 

forskellige info-skærme her i kommunen. Det kræver, at kulturrådet er helt skarpe 

på, hvilke informationer, der skal ud og hvor ofte. På samme måde blev facebook-

siden drøftet. Her savnes stadig en klar strategi for, hvordan siden skal bruges og 

hvad, der skal kommunikeres fra siden.  

Det blev besluttet at afsætte tid på første møde i det nye kulturråd til en drøftelse af 

facebook-siden. 

 

18.30-

19.00 

2. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til Kulturrådets puljer 

Der har været en ekstra ansøgningsfrist 1. december til kulturrådets puljer, da der er 

restmidler i puljerne. Kulturrådet sagsbehandler de indkomne ansøgninger. Hvis an-

søgninger om arrangementer i 2022 er kvalificerede, men der ikke er tilstrækkelige 

restmidler til alle, vil de kvalificerede ansøgninger, blive skubbet til januarmødet, hvor 

de bliver behandlet. 

Der er 63.000 kr. tilbage i puljen til løbende kulturelle aktiviteter. Udviklingspuljen er 

brugt for i år. 

Beslutning: 

STUBhusets nytårskoncert 15.000 kr. 

Skørping Marionetteater: 5.000 kr. 

Herman Bang Selskabet ”Litterært Folkemøde”: Behandles på januarmødet 

100-Salen – indvielse: 8.000 kr. (støtte til 2 indslag, 4000 kr. til hver koncert/teater 

e.lign.) 
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19.00-

19.30 

3. Genåbningspulje til kulturlivet  

Kultur- og Fritidsudvalget har tilført 25.000 kr. til Kulturrådet, som skal gå til at sætte 

særligt gang i kulturaktiviteter igen. Pengene skal bruges til noget nyt, hvor kulturrå-

dets rolle er at være opsøgende og aktive i forhold til at igangsætte aktiviteter. Akti-

viteterne skal igangsættes snarest, og beløbet skal anvendes senest 1. halvår af 

2022. 

Kulturrådet besluttede, at genåbningsmidlerne skal gå til koncerter i nye og anderle-

des formater. Kulturrådet øremærker pengene til events og koncerter som eksperi-

menterer med at lave arrangementer på nye måder og i nye rum – Det er et krav at 

arrangementerne har offentlig adgang. 

Der er gjort opmærksom på puljen via facebook, og den er beskrevet i Derudad, som 

udkommer i uge 41. 

Kulturrådet beslutter hvad de vil sætte i gang af aktiviteter i forhold til genåbnings-

puljen. 

Beslutning: 

Efter henvendelse fra Musikstationen har Karolina haft en drøftelse med Musikstatio-

nens formand. 

Der arbejdes med at lave en rockkoncert med stående publikum, hvor lokale bands 

får lov til at varme op. Det kan evt. krydres i løbet af dagen med workshops for sang-

skrivere, artist talks eller andet.  

Kulturrådet besluttede at Karolina arbejder videre med at kunne præsentere kulturrå-

det for et udkast til konceptet i januar. I konceptet skal endvidere tænkes i brede 

samarbejder - involvering af fx Kinorevuen og 100-Salen (så alle på matriklen arbej-

der sammen). Desuden skal der tænkes i, hvordan arrangementet når ud til hele 

kommunen og ikke kun bliver et Skørping-event. 

 

19.30-

19.40 

     4. Udpegning til Kulturrådet 2022-2023 

Kultur- og Fritidsudvalget har haft udpegning til nyt kulturråd. Tina orienterer om det 

nye kulturråds sammensætning. 

 

Tina orienterede om det nye kulturråds sammensætning. Se Kultur- og Fritidsudval-

gets beslutning her: 

 

https://rebild.dk/dagsorden-soeg/kultur-og-fritidsudvalget-82  
 

 

 

19.40-      5. Evt. og gensidig orientering ved alle 

https://rebild.dk/dagsorden-soeg/kultur-og-fritidsudvalget-82
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Næste møde 

 

Torsdag den 27. januar kl. 18.00 

Den gamle Højskole, Hobrovej 108, 9530 Støvring 

 

 

Punkter til næste møde: 

- Konstituering 

- ”hilse på møde” med Peter Müller, formand for KulturenRebild 

- Godkendelse af bevillingskriterier 

- Sagsbehandling af indkomne ansøgninger 

- Genåbningspuljen – Karolina giver status 

- Rebild Kulturuger 

 

 

 

 

 

 

19.50 Udveksling af nyheder hele vejen rundt.  

Der blev sagt ” tusind tak for indsatsen, og vi glæder os til fortsat samarbejde” til 

Chirna som udtræder af kulturrådet, men til gengæld er indtrådt i bestyrelsen i Bol-

drup Museum. Ligeledes til Birgitte, som udtræder af kulturrådet, fordi hun nu er 

valgt ind i byrådet i Rebild Kommune. 

 

 


