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Referat 
Deltagere: 

 
Inge Bjerre        Kulturråd       ingebjerre1957@gmail.com  
Karolina Heidarsdottir Kanstrup Kulturråd       karolina@netheinz.dk  
Mia Amigo Eriksen      Kulturråd       mia.amigo@outlook.com  
Jane Staack        Kulturråd       janestaack@gmail.com  

Søren Risborg       Naturskolen      isrni@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: 
Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen    ijsjo@rebild.dk  

Pernille Grunwald Falk    Kulturråd       pgr-skole@aalborg.dk  
 
 
 

17.30-

18.00 

1. Rebild Kulturuger 

Kulturrådet planlægger processen frem til kulturugerne 2022.  

Kulturrådet har besluttet at udvide kulturugernes varighed, således at der i 

2022 er kulturuger i uge 37, 38 og 39. Kulturugerne afsluttes med ”Litterært 

Folkemøde” (med det forbehold at Herman Bang Selskabet får al finansiering 

hjem og kan gennemføre). 

Kulturrådet drøfter tilrettelæggelse af planlægningsprocessen – evt. med ind-

dragelse af Herman Bang Selskabet. 

Beslutning: 

Tema: ”Frihed” 

Åbningsarrangement i Nørager/Boldrup Museum. Tina kontakter Gert Rubæk 

fra Nordjyske Museer og Torben Thulstrup fra Kig Ind for at høre, hvad de sy-

nes. 

Planlægningsmøde – evt. i Øster Hornum, fordi de bidrog med rigtig mange 

arrangementer i 2021.  

Forslag om at benytte bogbussen til at køre rundt til forskellige arrangementer 

i kulturugerne og lave pod casts eller lignende fra de forskellige steder. 

Tina laver et forslag og sender til godkendelse i kulturrådet. 

 

18.00-

18.10 

2. Genåbningspulje til kulturlivet  

Kulturrådet har besluttet at arbejde videre med en rockkoncert på KulturStati-
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onen i samarbejde med Musikstationen. Koncerten afvikles i efteråret 2022, 

men indtil da planlægges samarbejde med de øvrige foreninger på KulturStati-

onen om aktiviteter forud for koncerten. 

Karolina giver en status på samarbejdet med Musikstationen, og Morten giver 

en status på planlægningen af Kulturskolens sangdkriver-workshops. 

Beslutning: 

Karolina har indledt et samarbejde med KORMA om sparring i forhold til 5 

workshops i Rebild Kommune.  

I stedet for Musikstationen vil det være Foreningen KulturStationen, der bliver 

den primære samarbejdspartner i Skørping. Dog skal nogle af aktiviteterne 

lægges andre steder i kommunen. 

Hver workshop dækker én genre. De fem genrer er: 

1. Singer songwriter 

2. Elektronisk musik 

3. Skuespil – med Claus Flygare 

4. Hvordan laver man en event? 

5. Musikfotografering/eventfotografering – med Per Lange 

Der var enighed om, at det er et rigtig godt arbejde, Karolina har lavet. Karo-

lina går videre med planlægningen. Karolinas præsentation er vedhæftet som 

bilag til referatet. 

Det blev besluttet at ændre ”rock-koncert” til ”koncert” for at være på den sik-

re side, hvis noget skulle blive ændret. 

 

18.10-

18.40 

3. Facebooksiden ’Kulturland Rebild’  

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. Skal navnet eventuelt ændres? 

Beslutning 

Der var argumenter for og imod skift af navn. ’Kulturrådet’ ville kunne signale-

re, at det var en lukket klub. Kulturland Rebild eller Kultur Rebild ville kunne 

forveksles med andre kultursider, og det vil ikke give mere synlighed til kultur-

rådet. 
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Formålet med facebooksiden står ikke klart. På den ene side er der ønsker om 

at kulturrådet bliver mere synligt. På den anden side, ønsker man også med 

siden at give synlighed til kulturlivet i kommunen. Men til det har vi jo allerede 

KulturenRebild og Derudad. 

De fleste opslag om kulturrådet vil kunne bringes på Rebild Kommunes face-

bookside, som har 10.000 følgere. 

Kulturrådet genoptager drøftelsen på næste møde med udgangspunkt i formå-

let med siden. Her besluttes endvidere om facebook-siden eventuelt skal luk-

kes ned. 

Det blev besluttet at forsøge at oprette en instagram-side til Rebild Kulturuger 

i år, da instagram i højere grad end facebook, også rammer de unge. 

18.40-

18.50 

4. Godkendelse af bevillingskriterier 

Kulturrådet godkendte i januar følgende bevillingskriterier: 

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) 

 

 

Kulturrådet beslutter, om det 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-
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ger og musik 

• Sportsarrangementer eller studierejser 

• Projekter af politisk eller forkyndende karakter 

• Tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed 

           Beslutning: 

           Det blev besluttet kun at have bevillingskriterierne på hjemmesiden. 

18.50 

18.55 

5. Invitation til stormøde 

Alle kommunens foreninger og råd er inviteret til et stormøde, hvor der læg-

ges op til en proces, som skal udmunde i konkrete idéer til at arbejde målret-

tet med bevægelse i – og brugen af – naturen. De vil meget gerne have delta-

gelse af Kulturrådet for at få Rebild Kommune bredt repræsenteret. Invitation 

er vedhæftet dagsordenen og er tidligere sendt til kulturrådet på e-mail. 

18.55-

19.00 

6. Evt. og næste møde 

Deltagelse i 100-Salens reception 

Tina giver besked til Henrik Bjerg om at karolina, Morten, Mia, Lone, Søren, 

Tina og evt. Jane deltager. 

Deltagelse i KulturenRebilds sparrings- og netværksmøde den 23. feb på re-

bildcentret. Man tilmelder sig selv. 

Forplejning til møderne – afhænger af mødetidspunktet.  


