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Referat 
 
Tilstede Kulturrådet: 

Karolina Heidarsdottir Kanstrup, Mia Amigo Eriksen, Inge Bjerre, Jane Staack 

Center Sundhed, Kultur og Fritid: 

Lone Skov, Morten Lønborg Friis, Jens Skov Jørgensen, Jeppe Østergaard, Tina 
Lauritsen 

 

Afbud  Søren Risborg; Pernille Grunwald Falk 

Referent Tina Lauritsen 

Ordstyrer Karolina Heidarsdottir Kanstrup 

 

18.00-18.15 1. Rundvisning i Kig Ind 

Torben Thulstrup, daglig leder i Kig Ind viste rundt i kulturhuset, og for-
talte om husets brugere og aktiviteter. 

 

18.15-18.35 2. Kulturrådet møder den nye sekretariatsleder i Center Sundhed, Kultur 
og Fritid 

Jeppe Østergaard hilste på kulturrådet og lagde op til en drøftelse af 
dagsorden til dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 
30. november. Kulturrådet fik mulighed for at stille spørgsmål til Jeppe 
vedr. dialogmødet. 

 

18.35-18.50 3. Dagsorden til Kulturrådets møde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsud-
valget 

Med udgangspunkt i drøftelsen med Jeppe beslutter kulturrådet sig for 
en dagsorden til dialogmødet. 

 

1. Præsentation 

 

2. Kulturrådets arbejde 

- Ansøgningskriterier til puljerne 

- Besøg på Støvring Gymnasium 

- Arbejde med synlighed og netværk 

- Eksempler på hvad Kulturrådets bevillinger har ført til fx Litterært 
Folkemøde 

 

3. Kulturrådets visioner 

Kultur og Sundhed, Erhverv, De unge, Lokal kunst og Talentudvikling 

Kulturrådets forståelse af kunst og kultur 
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Hvad ser kulturrådet som sin eksistensberettigelse, hvad er opgaven? 

 

18.50-19.00 4. Evaluering af konference med de Kulturelle Samråd 

Kulturrådet evaluerer konferencen og drøfter et eventuelt medlemskab 
af Kulturelle Samråd. 

 

Alle syntes, det var rigtig godt at være afsted sammen og blive inspirere-
de sammen. 

Det kunne måske være en mulighed at lave en lille kulturkonference her i 
Rebild Kommune, hvor Kulturådet kunne hente oplægsholdere til Rebild, 
så kommunens kulturaktører også kunne få mulighed for at høre om 
nogle af de aktuelle emner, Kulturrådet blev præsenteret for på kultur-
konferencen. 

 

Kulturrådet melder sig ind i Kulturelle Samråd 

 

19.00-19.10 5. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til kulturrådets udviklingspul-
je 

 

Museum Rebilds ansøgning til udviklingspuljen 

Kulturrådet anbefaler, at der bevilges 20.000 kr. Til udvikling af materia-
let (inkl. læringsmål), og 5 besøg/workshops på skoler. Projektet skal væ-
re afsluttet ultimo 2023. 

Museum Rebild kan kontakte Morten Lønborg Friis eller Jens Skov Jør-
gensen, hvis de skal have deres materiale trykprøvet didaktisk. 

 

19.10-19.25 6. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til kulturrådets pulje til lø-
bende kulturelle aktiviteter 

 

Beslutning om tildeling af støtte: 

-Skørpingkoret 4.000 kr. 

-Børsterne 4.000 kr. 

-Hjeds Kultur og forsamlingshus 0 kr. Arrangementet forventes at give 
overskud. 

-Axel René Aubertin 0 kr. Ansøgningen falder udenfor rammen. 

-Museum Rebild 2.000 kr. 

-Malercaféen weekendkursus 4.000 kr. med betingelse af, at arrange-
mentet er åbent for alle 

-Malercaféen Inspirationstur 0 kr. skal være åbent for alle og foregå i Re-
bild Kommune, skabe aktiviteter i Rebild Kommune. 

- Skørping Kulturforening 4.000 kr. til arrangementet, men hvis det kan 
laves i et samarbejde med Musikstationen kan der bevilges 6.000 kr. 
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19.25-19.35 7. Byrådets Vision 2035 

Kulturrådet drøfter, hvordan Vision 2035 kan være retningsgivende for 
kulturrådets arbejde. 

Visionen er vedlagt som bilag. 

 

Byrådets Vision blev drøftet under punkt 2 og 3. 

 

19.35-19.50 8. Rebild Kulturuger – evaluering og drøftelse af næste års kulturuger 

Kulturrådet påbegynder planlægningen af kulturugerne 2023. Herunder 
skal der tages stilling til tema, værter for åbningsarrangement, tilrette-
læggelse af planlægningsprocessen med inddragelse af aktører mm. 

 

Kulturarrangementerne var meget velbesøgte i år, og de har fået stor 
synlighed på facebook og i pressen. 

 

Gert Rubæk har foreslået et cirkustema ved St. Økssø som åbningsarran-
gement til næste år, i samarbejde med Jørgen Mortensen m.fl. 

Kulturrådet melder tilbage til Gert Rubæk, at de gerne vil arbejde videre 
med den idé. 

Kulturrådet går i tænkeboks i forhold til temaer – som kunne være i stil 
med ”Sådan cirkus”. Drøftelsen fortsætter på næste møde. 

 

 

19.50-20.05 9. Kommunikation 

Kulturrådet har delt deres netværkslister og drøfter nu deres samlede 
netværk.  

Når vi langt nok ud? 

Hvilke nye tiltag skal vi sætte i gang for at opnå større synlighed og 
komme endnu bredere ud? 

Netværkslisten er vedlagt som bilag. 

 

Kulturrådet blev enige om at bruge netværkslisten som en mailliste, når 
kulturrådet vil nå langt ud. På næste møde fortsættes drøftelsen om, 
hvordan netværket bringes i spil. 

 

20.05-20.15 10. Godkendelse af nyt kulturrådslogo 

Nyt forslag til logo er indsat nederst på siden. 

Kulturrådslogo er godkendt. 

Kulturrådet overvejer at få lavet beachflag eller roll ups, som blandt an-
det vil kunne bruges i kulturugerne. 
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20.15-20.20 11. Nyt kulturråd 2023 - orientering 

Pernille, Mia og Karolina har et år mere. 

Inge og Janes perioder udløber, de har begge mulighed for genudpeg-
ning. 

 

20.20-20.30 12. Næste møde og eventuelt 

 

Karolina inviterer Kulturrådet til et møde hos hende til forberedelse af 
dialogmøde med udvalget. 

Sidste kulturrådsmøde den 13. december kl. 18-20  på KulturStationen, 
hvor vi inviterer de to ny-udpegede kulturrådsmedlemmer med til mø-
det.  

 

 

 

 

 


