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Referat 
Deltagere: 
 
Inge Bjerre        Kulturråd       ingebjerre1957@gmail.com  
Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  
Pernille Grunwald Falk    Kulturråd       pgr-skole@aalborg.dk  
Mia Amigo Eriksen      Kulturråd       mia.amigo@outlook.com  
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 
 
Afbud: 
Jane Staack        Kulturråd       janestaack@gmail.com  
Søren Risborg       Naturskolen      isrni@rebild.dk 
 

18.00- 
18.20 
 

1. Velkommen til Kulturrådet 

Præsentationsrunde og introduktion til kulturrådets arbejde. Velkommen til 
Pernille Grunwald Falk og Mia Amigo Eriksen, som er nyudpegede medlemmer 
af kulturrådet. 

Kulturrådet 

 Skal medvirke til at realisere målsætningerne i Rebild Kommunes Kul-
turpolitik .  

 Er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvalt-
ning og politikere og som et forum for nytænkning, erfarings- og idé-
udveksling af kulturen i Rebild Kommune.  

 Fordeler Pulje til kulturelle aktiviteter – 251.700 kr. 

 Fordeler Pulje til nye kulturelle udviklingsprojekter -  120.300 kr. 

 Planlægger og koordinerer Rebild Kulturuger – 50.000 kr. 

 Udarbejder handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder 

 

Der er lagt op til dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i de-
cember 2022. Skal godkendes på udvalgsmøde den 2. februar. 

 

18.20- 
18.30 

2. Konstituering 

Kulturrådet konstituerer sig med formand og næstformand efter nyudpegning 
til rådet. 
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Beslutning: 

Formand: Karolina Heidarsdottir Kanstrup 

Næstformand: Pernille Grunwald Falk 

 

18.30-
18.50 

3. ”Hilse-på-møde” med foreningen KulturenRebild 

Siden før corona-nedlukningerne, har Kulturrådet haft et ønske om at fremme 
kendskabet til kulturaktørerne her i kommunen ved enten at lægge kulturrå-
dsmøderne ude hos foreninger eller kulturinstitutioner, eller invitere kulturak-
tører med til kulturrådsmøderne.  

Foreningen KulturenRebild, som udgiver det husstandsomdelte kulturmagasin 
’Derudad’, deltager med deres nye formand Peter Müller, næstformand og re-
daktør Henrik Bugge Mortensen samt bestyrelsesmedlem Maria Ohrt. De vil 
fortælle om deres nye webportal og dens muligheder, samt hvordan kulturrå-
det/kulturlivet vil kunne drage nytte af et samarbejde. 

Formand Peter Müller fortalte om foreningen KulturenRebild og bladet Deru-
dads tilblivelse. 

Redaktør Henrik Bugge Mortensen fortalte om deres løsning i forhold til ny 
webportal. KultuNaut er valgt til kalenderdelen, og Place2book er valgt billet-
system. Alle brugere kan gratis uploade arrangementer til hjemmesiden, men 
kun medlemmer kan få arrangementer i Derudad. Alle brugere kan frit vælge 
et andet billetsystem end Place2book, men det var vigtigt for foreningen Kul-
turenRebild, at de kommer med et bud på et billetsystem. 

Foreningen KulturenRebild inviterer alle foreninger til at komme med deres 
tablet eller bærbare og blive instrueret i den nye webportal. Det foregår den 1. 
og 3. marts på KulturStationen og i Kig Ind. 

Herefter havde Kulturrådet og de tre repræsentanter fra KulturenRebild en 
drøftelse af synlighed i forhold til foreningen KulturenRebilds aktiviteter med 
henholdsvis kulturkalender og det fysiske magasin Derudad. 

Der har været en praksis med at Kulturuger-programmet er blevet trykt i 
”Derudad”. Sidste års program blev uddelt til kulturrådet, og kulturrådet kan 
allerede nu begynde overvejelser omkring promovering af kulturuge-pro-
grammet for 2022. 

 

18.50-
19.05 

4. Godkendelse af bevillingskriterier 

Kulturrådet drøftede i december 2021: 
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 hvilke aktiviteter og arrangementer kulturrådet ønsker at fremme med 
støtte fra puljerne  

 kvalifikationskrav til ansøgerne 

Drøftelserne var med udgangspunkt i kulturpolitikken ’Oplevelser, fritid og fæl-
lesskaber’. Se bilag. 

Det blev besluttet at bære drøftelserne videre til det første møde i det nye kul-
turråd, som endeligt godkender bevillingskriterierne, som er oplistet herunder: 

Kulturrådet ønsker at fremme: 

 Samarbejder på tværs 
 Et godt arrangement/event 
 Nytænkning i forhold til arrangementstyper, målgrupper og samar-

bejdspartnere 
 De unge 

 
Krav til arrangement/aktiviteten: 

 Kulturarrangementet selv skal være bærende. Det skal ikke eksempel-
vis være underholdning til en julefrokost. 

 Kulturen skal være målet – ikke midlet (fx skal et underholdningsbidrag 
ikke bruges til at generere et overskud i en håndboldklub). 
 

Krav til ansøgere – puljerne kan søges af: 

 Foreninger 
 Interessegrupper 
 Institutioner 
 Enkeltpersoner (der kan også udbetales til cpr-nummer) 

 
           Beslutning: 

 

           Kulturrådets beslutning om ovenstående kan skrives ind på www.rebild.dk    
           under omtale af puljerne med en tekst om, at vi justerer kravene løbende,   
           men dette er de nuværende. 

 

Endvidere kan det overvejes, om der også skal anføres hvad der ikke gives 
støtte til. Eksempelvis: 

 Aktiviteter der er gennemført inden ansøgningsfristen 
 Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksom-

hed; herunder private arrangementer, anlæg eller udgivelser af fx bø-
ger og musik 

 Sportsarrangementer eller studierejser 
 Projekter af politisk eller forkyndende karakter 

http://www.rebild.dk/
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 Tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed 
 

         Dette drøftes på næste møde. 
 

19.05-
19.20 

5. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til Kulturrådets puljer 

Den 1. januar var der ansøgningsfrist til kulturrådets puljer. Kulturrådet sags-
behandler de indkomne ansøgninger. Se bilag. 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 251.700 kr. 

Udviklingspuljen: 120.300 kr. 

Beslutning 

Udviklingspuljen: 

Herman Bang Selskabet – 50.000 kr. til Litterært Folkemøde.  

Kulturrådet ser litteraturfestivalen som en flot afslutning på kulturugerne, og 
Kulturrådet vil forsøge at tilrettelægge kulturaktiviteter, der peger hen mod 
festivalen. Heraf følger, at Kulturugerne udvides til en varighed af 3 uger – 
uge 37, 38, 39 i 2022. 

KulturenRebild -  Kulturrådet kan ikke imødekomme ansøgningen, da den fal-
der udenfor rammen. 

 

Puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 

Musikstationen – 35.000 kr.  

Fraktal – 8.000 kr. i alt til to arrangementer. Der gives ikke støtte til transport. 
De 4.000 kr. til studiegruppen er under forudsætning af, at den er åben for al-
le. 

Foreningen Besættelsestiden i og omkring Rold Skov – 15.000 kr.  

 

19.20-
19.35 

6. Genåbningspulje til kulturlivet  

I 2021 tilførte Kultur- og Fritidsudvalget 25.000 kr. til Kulturrådet, som skal gå 
til at sætte særligt gang i kulturaktiviteter igen. Pengene skal bruges til noget 
nyt, hvor kulturrådets rolle er at være opsøgende og aktive i forhold til at 
igangsætte aktiviteter. Beløbet skal anvendes senest 1. halvår af 2022. 

Kulturrådet har besluttet, at genåbningsmidlerne skal gå til koncerter i nye og 
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anderledes formater. Pengene øremærkes til events og koncerter som ekspe-
rimenterer med at lave arrangementer på nye måder og i nye rum – Det er et 
krav at arrangementerne har offentlig adgang. 

Der er ad flere omgange gjort opmærksom på puljen via facebook, og den er 
beskrevet i Derudad. 

Beslutning fra mødet i december 2021: 

Efter henvendelse fra Musikstationen har Karolina haft en drøftelse med Mu-
sikstationens 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 wor-
kshops for sangskrivere, artist talks eller andet.  

På sidste møde blev det besluttet, at Karolina præsenterer kulturrådet for et 
udkast til konceptet i januar.  

Beslutning 

Nogle af de tilknyttede aktiviteter går i gang i foråret, det hele afsluttes med 
koncert i efteråret. Sangskriver-workshops i løbet af foråret i samarbejde med 
Kulturskolen. Bliver tilbudt til alle unge i rebild kommune. 

Støtten udbetales til Musikstationen 

På næste møde giver Karolina og Morten kulturrådet en status på planlægnin-
gen. 

19.35-
19.55 

7. Rebild Kulturuger – uge 37 og 38 udskydes 

Kulturrådet planlægger processen frem til kulturugerne 2022.  

Kulturrådet er tovholder på kulturugerne. Udover at være medarrangør af åb-
ningsarrangementet er det kulturrådets opgave at finde et eventuelt overord-
net tema samt at tilrettelægge en proces, hvor kulturaktører inviteres ind til 
en række planlægningsmøder forud for kulturugerne. 

Kulturrådet samler alle de indkomne aktiviteter til et samlet program for kul-
turugerne, som bringes i kulturmagasinet ’Derudad’. 

19.55-
20.10 

8. Facebooksiden ’Kulturland Rebild’ Udskydes.  

Kulturrådet ønskede på deres sidste møde en drøftelse af, hvordan facebook-
siden skal bruges. Hvilke informationer skal på, hvem skal lægge op på siden 
osv. 
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20.10-
20.25 

9. Evt. og næste møde 

Næste møde torsdag den 17 februar kl. 17.30 – 19.00 i Støvring. Morten under-
søger, hvor vi kan være. 

 


