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Referat 
 
Tilstede Kulturrådet: 

Karolina Heidarsdottir Kanstrup, Mia Amigo Eriksen, Jane Staack, Pernille Grun-
wald Falk; Ida Maria Forster Kristensen 

Center Sundhed, Kultur og Fritid: 

Morten Lønborg Friis, Tina Lauritsen 

 

 

Afbud  Jens Skov Jørgensen, Søren Risborg, Lone Skov, Inge Bjerre 

Referent Tina Lauritsen 

Ordstyrer Karolina Heidarsdottir Kanstrup 

 

18.00–18.20 1. Præsentation og velkommen til de 2 nye medlemmer Ida Maria Forster 
Kristensen og Jane Staack (genudpegning) 

 

18.20-18.35 2. Opfølgning på dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 

Deltagerne i dialogmødet giver en tilbagemelding til kulturrådet om de-
res drøftelser med udvalget samt udvalgets signaler og ønsker. 

Kulturrådets oplæg til dialogmødet er vedlagt som bilag.  

 

Kulturrådet vil på de kommende møder overveje deres rolle i forhold til, 
om rådet skal bevæge sig over i en mere aktiv arrangør-rolle, eksempel-
vis i forhold til en større ungeindsats, hvor der kan afsøges samarbejder 
med KulturKANten og Unges Møde Med Kunsten. 

Hidtil har kulturrådet gjort opmærksom på KulturKANten i form af en 
henvisning til KulturKANten på ansøgningsskemaer til Kulturrådets to 
puljer. 

 

 

18.35-19.00 3. Planlægning af Rebild Kulturuger 2023 

 

I dialogmødet med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget blev det drøf-
tet, om det fortsat giver mening med 14 dages kulturuger, eller om Kul-
turugerne bør gentænkes. 

 

Kulturrådet indledte drøftelserne af kulturugerne og besluttede at tage 
det op igen på det første møde i det nye Kulturråd. Her skal blandt andet 
overvejes: 

- Hvem laver vi kulturugerne for? Publikum eller aktører? 
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- Hvad vil vi med kulturugerne? 

- Hvilken form skal Kulturugerne have og skal Kulturrådet spille en 
større rolle i planlægningen? – evt. arrangere kulturdebatter (fx Hvad 
skal kultur kunne i en landdistriktskommune?) 

- Synlighed og kommunikation – er program i Derudad stadig den bed-
ste måde at synliggøre Kulturugerne på? 

- Drøftelse af om det fortsat giver mening med 14 dages kulturuger? 

 

 

19.00-19.20 

 

4. Kulturkonference 2023 

Kulturelle Samråd i Danmark har henvendt sig og spurgt, om Rebild Kul-
turråd vil være arrangør af kulturkonferencen i 2023. 

Kulturrådet drøfter henvendelsen, samt hvad det måtte indebære af res-
sourceforbrug, hvis kulturkonferencen afvikles i Rebild Kommune. 

Kulturelle Samråds fordeling af arbejdsopgaver ved konferencer er ved-
lagt som bilag. 

 

Kulturrådet mener det er for tidligt, at være værter for en kulturkonfe-
rence, eftersom rådet kun har deltaget én gang, og først lige er blevet 
medlem. Desuden er omfanget af det lokale ressourceforbrug uklart i 
forhold det materiale De Kulturelle Samråd i Danmark har fremsendt. Og 
de har ikke svaret på  vores anmodning om en præcisering. 

Der gives en tilbagemelding til De Kulturelle Samråd i Danmark om at 
Rebild Kulturråd ikke afviser at blive værter for kulturkonferencen om et 
par år, men at vi ønsker at have deltaget i nogle flere, inden vi påtager os 
værtsrollen. 

 

19.20–19.40 5. Kulturpris  

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har foreslået, at kulturrådet udde-
ler en kulturpris. Kulturrådet drøfter forslaget. 

 

Kulturrådet drøftede forskellige vinkler på hvad en eventuel pris skulle gi-
ves for:  talentudvikling, upcoming kunstnere… mm. Drøftelsen fortsæt-
tes på næste møde i sammenhæng med punktet om Rebild Kulturuger. 

 

19.40-19.50 6. Kommunikation 

Kulturrådet har modtaget en henvendelse fra redaktionen på Derudad, 
om der kunne være interesse for, at Kulturrådet har sin egen klumme i 
hvert nummer  - evt. ”hvad laver kulturrådet?” 

 

Kulturrådet genoptager drøftelsen af hvor de bedst lægger deres res-
sourcer i forhold til at opnå størst synlighed. Drøftelserne vil tage ud-
gangspunkt i målgrupperne og de platforme, de orienterer sig på. 
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19.50-20.00 7. Næste møde og eventuelt 

Torsdag den 12. januar kl. 18.00 – 20.30 

 

Evt. Bælum Nørgård – Tina mailes ved med Ida Maria 

Forslag til kommende steder for mødeafholdelse: 

 - Rebildcentret 

- Skillingbro Naturskole 

 

 

 

 

 


