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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  

Morten Lønborg Friis     Kulturskolen      imlfr@rebild.dk 

Søren Risborg        Naturskolen      isrni@rebild.dk 

Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen     ijsjo@rebild.dk  

Lone Skov         Bibliotekerne      ilosk@rebild.dk  

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

 

 

 

17.00– 

17.20 
1. Velkommen til Kulturrådet 

Tina orienterede om, at der var tilføjet et punkt til dagsordenen, punkt 5 Frivillig Fredag. 

Sagsfremstilling: 
Præsentationsrunde og introduktion til kulturrådets arbejde.  
Velkommen til Jane Staack, Nørager og Inge Bjerre, Skørping, som er nyudpegede med-
lemmer i Kulturrådet. 
 
De nye medlemmer blev introduceret til kulturrådets årshjul i forhold til møder, kulturpul-
jerne, kulturugerne mm. 

 
17.20- 

17.30 
2. Konstituering 

Sagsfremstilling: 
Kulturrådet konstituerer sig med formand og næstformand efter nyudpegning til rådet. 
 
Beslutning: 
Birgitte Wilsted Simonsen blev valgt som formand for kulturrådet. 
Karolina Heidarsdottir Kanstrup blev valgt som næstformand. 
 

17.30-

18.00 
3. Sagsbehandling af ansøgninger til de to kulturpuljer 

Sagsfremstilling: 
Der har været ansøgningsfrist til de to puljer. Kulturrådet sagsbehandler de indkomne 
ansøgninger.  

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 
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til de to kulturpuljer. Ansøgninger samt kulturpolitikken er vedlagt som bilag. 

Puljemidler 2021: 

• Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 246.900 kr. 

• Udviklingspuljen: 118.400 kr. 

• Rebild Kulturuger: 50.000 kr. 

Beslutning: 

Museum Rebild: 6.000 kr. 

Rebild Musikforening: 20.000 kr. 

 

18.00- 

18.30 

4. Rebild kulturuger 2021 

 

Sagsfremstilling: 

Kulturrådet koordinerer og planlægger Rebild Kulturuger, som altid afvikles i uge 37 

og 38. 

Klima Rebild har besluttet at klimaugerne i år skal ligge i ugerne 36-38, hvilket er en 

ulempe for Kulturrådets planlægning af kulturugerne, eftersom det vil betyde at Klima 

Rebild og Kulturrådet vil komme til at konkurrere om de samme aktører, der kan by-

de ind med aktiviteter og arrangementer. Derfor foreslog Kulturrådet, at der indgås et 

ligeværdigt samarbejde, og ugerne bliver slået sammen til kultur-og klimauger. Det 

bakkede Klima Rebilds styregruppe op om, og de to politiske udvalg Teknik og Miljø 

samt Kultur og fritidsudvalget er nu blevet orienteret. 

Beslutningen fra Kultur- og fritidsudvalget er, at ugerne ikke skal slås sammen, i ste-

det skal Klima Rebild og Kulturrådet koordinere deres aktiviteter i forhold til hinan-

den. 

Kulturrådet drøfter kulturugerne 2021 med hensyn til tema og planlægning af proces 

hen mod sommerferien. 

 

Beslutning: 

Klima Rebilds styregruppe har drøftet de forskellige alternativer til en fælles afholdel-

se og forslår at Klima Rebild 2021 afholdes i uge 42 og 43 (evt. også uge 44). Derved 

er der tid imellem de to forløb, og vi kan holde hver vores åbninger osv. Vi kan stadig 

koordinere, hvis der er sammenfaldende arrangementer.  

Ved at flytte Klima Rebild til oktober passer det med at klimaugerne kommer i okto-

ber-nummeret af Derudad, og kulturugerne kommer i augustnummeret. Således bli-

ver program og kommunikation også skilt ad. 

 

Kulturrådet besluttede at sætte fokus på kulturlivet i forskellige byer gennem de to 

kulturuger, så man eksempelvis var en dag i Nørager, og en anden dag i Øster Hor-

num. Hvert sted byder ind med aktiviteter/arrangementer/åbent hus hos kunst-

ner/dans i laden/fælleslæsning…. Eller hvad man finder på for at vise sin by og sine 
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aktiviteter frem. Hvert sted får således sit eget program sat ind i det store fælles pro-

gram for kulturugerne. 

Kulturugerne skaber på den måde opmærksomhed om kultur, aktiviteter og bosæt-

ning. 

Verdensmålene kunne indgå i konceptet på en eller anden måde. 

De enkelte byer kunne opfordres til at lave en præsentationsvideo. 

 

Arbejdstitler: 

Mål – fra lokale mål til verdensmål 

Rebild Ruller Rundt 

Kulturrundtur 

Kulturrundtosser 

 

Samarbejdspartnere: Frivilligcenter Rebild, Lokalråd, Landsbyråd 

 

Tina laver et udkast til koncept, indhold og planlægningsproces, som sendes til kul-

turrådet og drøftes på næste møde. 

 

 

 

18.30-

18.40 

5. Frivillig Fredag 2022 

 

Sagsfremstilling 

Center Sundhed, Kultur og Fritid planlægger og afvikler hvert år en fest for at fejre 

Rebild Kommunes frivilliges indsatser. 

Planlægningsgruppen har besluttet at forsøge sig med et nyt koncept i 2022, nemlig 

Rebild Awards. En storslået prisfest, hvor der uddeles priser til de frivillige eks. Frivil-

ligpris, Ildsjælepris, kulturpris osv. 

I den forbindelse får hvert råd mulighed for at deltage med 1 repræsentant i plan-

lægningsgruppen. Kulturrådet drøfter om, de vil uddele en kulturpris til næste år, og 

om de ønsker at deltage med en repræsentant i planlægningsgruppen. 

 

Beslutning: 

Kulturrådet deltager i planlægningsgruppen med Birgitte Wilsted Simonsen 

 

 

 

18.40- 

18.50 

6. Kommende møder i Kulturrådet 

Næste møde den 3. februar kl. 17 på teams. 

 

Foreløbige punkter til mødet: 

-planlægning af kulturugerne 2021 

-ansøgningsprocedure 

-videokursus 

 

 

18.50 7. Evt. 

 

 


