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Referat 
Deltagere: 
 
Birgitte Wilsted Simonsen   Kulturråd       birgitte.simonsen@mail.dk  
Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  
Chirna Borup        Kulturråd       chirna2@gmail.com  
Jane Staack        Kulturråd       janestaack@gmail.com  
Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 
Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 
Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  
Tina Rasmussen       Sundhed, Kultur og Fritid  tlra@rebild.dk 
 
Afbud: 
Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  
Inge Bjerre        Kulturråd       ingebjerre1957@gmail.com  
 
 
 
17.00– 
17.30 

1. Planlægning af kulturugerne 2021 

Sagsfremstilling: 
Gennemgang og tilretning af konceptbeskrivelse. 
 
Drøftelser: 
FN mål – fællesskaber og bosætning får større synlighed i invitationen. 
Husk at det også skal reklameres udenfor kommunen. Nordjyske. Samarbejde med 
kommunens kommunikationsafdeling. 
Mere skarp indledning skarp på målet, at vi vil have gang i kulturaktiviteterne igen. 
Fokus: 
Man kan søge støtte 
Børneaktiviteter 
Forfatteroplæsning 
Vise haven frem 
Oplev håndværk 
Prikke til dem vi kender i de forskellige byer 
Evt finde en tovholder, der bor der i området 
Evt. lave en konkurrence, der går igen alle steder (kåring af fineste have) 
Verdensmål i billeder på siden 
Få de lokale ejendomsmæglere med, når der er kommet datoer på byerne.  
Trykprøvning hos  tovholderne for Landsbyrådet og Frivilligcenter Rebild. Sende udkast til 
lokalråd og få deres opbakning som samarbejdspartnere. 
 
Landsbyråd, lokalråd og frivilligcenter skal hjælpe med at fortælle os, hvor og hvilke akti-
viteter, der er rundt omkring. 
Vi mangler planlægningsmøderne hvor vi mødes på kryds og tværs og finder skæve sam-
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arbejder. Lægge den opgave ud til landsbyerne. ”Få nu skruet nogle skæve og skægge 
ting sammen.” 
 
Evt. finde en by, hvor der ingenting sker. Give dem 10.000 kr. og se, hvad der så sker? 
 
Beslutning: 
 
Tina laver udkast færdigt. Kontakter lokalrådene og tovholderne for Landsbyrådet og Fri-
villigcenter Rebild.  
 
 

 
17.30- 
18.00 

2. Ansøgningsprocedure til Kulturrådets puljer/v. Karolina 

Sagsfremstilling: 
Skal det være muligt at ansøge på andre måder end i de sædvanlige ansøgningsskemaer, 
eksempelvis med en video? 
 
Drøftelser: 
Dokumentationskrav? 
Videoansøgning, skal indeholde de samme oplysninger. 
Tina- sørge for at evalueringerne får et punkt på møderne hver gang. 
Opfordre til at lave videoer som evaluering til facebook. 
Åbne op for muligheden for at søge med video.  
Kulturrådet kan lave en video, hvordan søger du? 
 
Vi skal have en helt generel facebook, markedsføringssnak. Hvordan gør vi? Måske et 
punkt for sig selv. 
Tina kunne eventuelt lave drejebog til kulturrådets videoer.  
Få tovholdere på hele formidlingsstrategien, nogen, der gør noget med mellemrum. 
 
Beslutning: 
 
Genoptages som punkt på næste kulturrådsmøde. 
 
 
 

18.00-
18.30 

3. Videokursus for kulturaktører/ v. Birgitte 

Sagsfremstilling: 
Sidste år tilbød kulturrådet gratis videokursus til kulturaktører. Evalueringen på kurset 
var blandt andet, at der var ønske om et mere ”hands on” kursus. Kulturrådet drøfter, 
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om et lignende tiltag skal sættes i værk i år. 

Drøftelser: 

Kunne lave kursus på en skole, man kunne sidde i hvert sit lokale med sin forening – cor-
ona + man er ikke bange for at fejle. 

Vi kunne godt bruge et kursus mere, som er hands on. Også lære at klippe og klistre og 
lave lyd osv. Det skal være så simpelt som muligt. 

Kunne gå sammen med de andre råd (frivillige) og skillinge sammen om et kursus. 

Der er gratis kurser andre steder, fx Aalborg. 

Vi arbejder videre på ideen. 

Beslutning: 

Tina Spørge de andre råd, om de vil være med. Og hvordan ville de gøre det? 

 
18.30- 
18.45 

4. Eventuelt 

  
  

 
 
 
 

 
 


