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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  

Inge Bjerre        Kulturråd       ingebjerre1957@gmail.com  

Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  

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 

 

 

 

17.00- 

17.20 

1. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger 

Beslutning: 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 

Skørping Marionetteater: 15.000 kr. 

Ord i Nord: 10.000 kr. 

Kulturmøllen: 12.000 kr. svarende til 4000 kr. pr. koncert. 

Alle Tiders Familieteater: 25.000 kr. 

Rebild Bibliotekerne: 9.000 kr. 

Kig Ind: 35.000 kr. 

Skørping Musikstation: 35.000 kr. 

 

Udviklingspuljen: 

Skørping Midsommer Lounge: 25.000 kr. 

Karolina meldte sig inhabil i forhold til denne ansøgning og deltog ikke i behandlin-

gen. 
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17.20-

17.25 

2. Indkomne evalueringsrapporter fra arrangementer med tilskud 

Beslutning: 

Kulturrådet tog evalueringsrapporterne til efterretning. 

 

17.25-

17.40 

3. Ansøgningsprocedure til Kulturrådets puljer 

Sagsfremstilling: 

Kulturrådet har på deres seneste møde drøftet, om det skal være muligt at ansøge på 

andre måder end i de sædvanlige ansøgningsskemaer, eksempelvis med en video. 

Kulturrådet afslutter drøftelsen og fastsætter kriterier for eventuel videoansøgning. 

 

Beslutning: 

Karolina holdt et kort oplæg om muligheder både i forhold til at kulturrådet laver en 

video, hvor ansøgere kan få indblik i puljer og ansøgningsprocedure, men også i for-

hold til en informationsvideo, der kort gennemgår hvordan man søger kulturrådets 

puljer. 

Det blev besluttet at spørge kommunens kommunikationsafdeling, om de kan hjælpe 

med at lave en video om puljerne, hvor en tidligere ansøger til puljen optræder og 

fortæller om, hvilken forskel bidrag fra kulturrådet har gjort for dem, og hvordan det 

var at søge puljen. 

Karolina vil desuden gøre et forsøg i at få lavet en video i forbindelse med Skørping 

Midsommer Lounge. 

 

 

17.40-

18.00 

4. Rebild Awards 

Sagsfremstilling: 

Birgitte har, sammen med repræsentanter fra andre kommunale råd, deltaget i et 

første møde vedrørende et nyt koncept for kommunens fejring af de frivillige på Fri-

villig Fredag. Det nye koncept er et prisshow ”Rebild Awards”, som skal afvikles på 

Frivillig Fredag – den sidste fredag i september – i 2022. 

Kulturrådet drøfter, om de vil uddele en pris samt kriterier for tildeling af prisen. 

Beslutning: 

Kulturrådet var stemt for at udvikle en kulturpris til Rebild Awards 2022. Det blev 

forslået at borgere indstiller på baggrund af en enestående kulturoplevelse, de har 

haft. Eller om der er en særlig person, der gør en stor indsats for kulturen, som skal 

hædres. 

Det blev besluttet at drøfte punktet igen på næste møde. 
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18.00- 

18.15 

5. Rebild Kulturuger 

 

Sagsfremstilling: 

Planlægningen er i gang, der har været bragt omtale i Derudad og på Facebook, og 

der er udsendt mails direkte til kulturaktører/arrangører.  

Rebild Kommunes kommunikationsafdeling laver en video med nogle kulturaktører fra 

kommunen som led i en markedsføring på facebook for at få skabt opmærksomhed 

om kulturugerne, så der bliver meldt aktiviteter ind fra de forskellige dele af kommu-

nen. 

RebildPorten vil gerne samarbejde om formidling af kulturugerne ved at have en ud-

stilling i RebildPorten, der viser de besøgene kulturuger-programmet. 

Kulturrådet drøfter den videre planlægningsproces i forhold til at få deltagere med i 

årets kulturuger. Den foreløbige programoversigt er vedlagt som bilag. 

 

Beslutning: 

Der var flere, som allerede er i gang med at udbrede kendskabet til kulturugerne, og 

der var enighed om, at alle gør en indsats for at fortælle borgere og foreninger om 

kulturugerne, så vi får flere arrangementer ind. Deadline er den 5. juli. 

Kommunens kommunikationsafdeling laver 4 film, som bliver vist på Rebild Kommu-

nes facebookside og Kulturland Rebilds facebookside. Boost af arrangementer foregår 

fra kommunens facebook. 

 

 

18.15- 

18.30 

6. Facebook 

 

Sagsfremstilling: 

Der ønskes en markedsføringsstrategi for kulturrådets facebookside ”Kulturland Re-

bild”. Kulturrådet drøfter hvad siden skal bruges til, samt hvem der lægger op og 

hvor hyppigt. 

 

Beslutning: 

Facebooksiden blev kort drøftet. Alle opfordres til at lægge relevante kulturopslag op 

på siden. I det kommende tid er der særligt fokus på Rebild Kulturuger. 

 

18.30- 

18.40 

7. Videokurser 

 

Sagsfremstilling: 

Kulturrådet besluttede på sidste møde at spørge andre råd samt Frivilligcenter Rebild 

om de kunne have en interesse i at lave et samarbejde om at tilbyde videokurser til 

frivillige. 

Kulturrådet drøfter det videre forløb. 

 

Beslutning: 

Søren Risborg tilbød at lave 5 ”hands on” absolut begynderkurser til iPhone-brugere: 

 

Videokurser: 

Hands on begynderkursus i Imovie programmet til at optage og redigere små videoer 

til opslag på facebook eller hjemmesider. 

Vi skal prøve at optage og redigere video på et absolut begynderniveau, efterfølgende 

kan du selv gå videre og prøve andre af de mange intuitive muligheder af i program-
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met.  

Du skal medbringe en Iphone med Imovie app’en lagt ind, der skal være plads nok i 

hukommelsen til at lagre videoer -  praktisk tøj på efter vejret. 

Mødestedet er Naturskolen i Rold Skov, Møldrupvej 22, 9520 Skørping  

Max 5 deltagere – først til mølle. 

 

Datoer for korte videokurser før sommerferien: 

29/4, 3/5, 5/5, 19/5, 26/5 alle dage fra 16.00 til 18.00 

 

Tina giver besked til Landsbyrådet og Frivilligcenter Rebild. 

 

 

18.40 8. Henvendelse fra Kunstpionererne 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Kunstpionererne angående en plan-

lagt udstilling ”Pass by Art” i Støvring den 10. – 12. juni. 

Arrangørerne vil gerne have et samarbejde omkring udstillingen i forhold til markeds-

føring og evt. aktiviteter i forbindelse med fernisering. 

Foreløbig projektbeskrivelse er vedhæftet. 

 

Beslutning: 

Birgitte og Tina holder møde med kunstpionererne fredag den 23. april. Ungdomssko-

len har en stor projekter, der kan udlånes til projektet. 

Det skal aftales med kunstpionererne, at vi kan dele opslag på Kulturland Rebilds fa-

cebookside. 

 

18.50 9. Næste møde og eventuelt 

 

Næste møde bliver i august. Tina finder en dato. Hvis der skulle opstå behov for et 

møde før sommerferien gives besked til Tina. 

 

 

 

 

 

 

 


