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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 
Pernille Grunwald Falk    Kulturråd       pgr-skole@aalborg.dk  
Tina Lauritsen        Sundhed, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk 
 

Afbud: 
Jens Skov Jørgensen     Ungdomsskolen    ijsjo@rebild.dk  

Lone Skov        Bibliotekerne     ilosk@rebild.dk  
 
 
 

17.30-

18.30 

1. Sagsbehandling af ansøgninger til kulturrådets to puljer 

Der var ansøgningsfrist til puljerne den 2. april. Kulturrådet sagsbehandler de 

indkomne ansøgninger. 

Der var kommet ansøgninger ind til den løbende pulje til kulturelle aktiviteter 

på i alt 295.512 kr. 

Til udviklingspuljen var indkommet ansøgninger for i alt 127.335 kr. 

Beslutning: 

Bevilget tilskud fra puljen til løbende kulturelle aktiviteter: 

KulturMøllen: 8.000 kr. 

Kig Ind: 35.000 kr. 

Museum Rebild: 8.000 kr. 

Kinorevuens venner: 8.000 kr. 

Lion Valley Music: 4.000 kr. 

Skørping Midsommer Lounge: 25.000 kr. + en underskudsgaranti på 10.000 kr. 

Rebild Musikforening: 12.000 kr. 

Rebildcentret: 4.000 kr. 

Alle Tiders Familieteater: 25.000 kr. 
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Fra udviklingspuljen indstiller Kulturrådet til godkendelse i Kultur-, Fritids- og 

Sundhedsudvalget: 

Himmerlandsbyen – Under Solen – éndagsfestival: 20.000 kr. 

Støvring Museum – Etablering af udstilling af vandmøllefundet i Rød Stue: 

30.000 kr. 

 

18.30-

18.45 

2. Rebild Kulturuger 

Den 20. april holdt kulturrådet Idé- og Planlægningsmøde for kulturugerne 

2022. Kulturrådet følger op på mødet og drøfter den videre planlægning. 

Beslutning: 

Vi holder et kulturrådsmøde inden sommerferien, med opfølgning på planlæg-

ningen. 

 

18.45-

19.15 

3. Facebooksiden ’Kulturland Rebild’  

Kulturrådet indledte 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? 

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. 

Formålet med facebooksiden står ikke klart. Det er et ønske at Kulturrådet skal 

være mere synligt. Men samtidig ønsker man også at give synlighed til kulturli-

vet i kommunen – til dette har vi i kommunen i forvejen KulturenRebild og 

Derudad. 

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

bookside, som har 10.000 følgere. 

Kulturrådet genoptager drøftelsen med udgangspunkt i formålet med siden. Det 

skal besluttes, om facebook-siden eventuelt skal lukkes ned. 

Opfølgning på sidste mødes beslutning om at oprette en instagram-side. 

Beslutning: 
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Det overvejes fortsat om navnet på facebooksiden bør ændres, så vi ”kalder 

tingene det, de er”. Evt. kan Kulturland Rebild blot forsynes med en undertekst 

med Rebild Kommunes Kulturråd. 

Der savnes en formidlingsstrategi.  

I afgørelsesbrev til ansøgninger skal der stå, at det er et krav for modtagelse af 

støtte, at man synliggør sit arrangement ved at oprette det i kulturkalenderen 

derudad.dk  

”Husk at tjekke www.derudad.dk for alle Rebilds kulturaktiviteter” – husk dette 

i alle facebookopslag. 

Henvendelse til kommunens kommunikationsafdeling, om de har mulighed for 

at komme deltage i næste kulturrådsmøde og hjælpe med en kommunikations-

strategi til kulturråd for at sikre bedre synlighed og kendskab til rådet. 

19.15-

19.30 

4. Evt. og næste møde 

15. juni kl. 18.00 – 20.30 i byrådssalen på Støvring Rådhus 

          

http://www.derudad.dk/

