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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, Lone Skov, Søren Risborg, Tina Lauritsen 

Gæster: 

Henrik Hjalager fra Bælum Nørgård og Kirsten Pallesen fra Østerlyd. 

 

 

Afbud  Jens Skov Jørgensen 

Referent Tina Lauritsen 

Ordstyrer Tina Lauritsen/Karolina Heidarsdottir Kanstrup 

 

18.05–18.20 1. Velkommen til Bælum Nørgård. 

Henrik Hjalager bød velkommen til Bælum Nørgård og fortalte om stedet 
og hans planer og ønsker for at fylde det med kulturaktiviteter og arran-
gementer. Udover afvikling af kulturarrangementer kan stedet lejes af 
kunstnere, der har brug for et kortere ophold til fordybelse og kunstne-
risk værksted. 

Kulturrådet var glade for at få kendskab til stedet, og så flere potentialer 
i forhold til at tænke Bælum Nørgård ind - blandt andet i forhold til Re-
bild Kulturuger. 

 

18.20-18.35 2. Præsentation af Østerlyd Børneteater 

Kirsten Pallesen fra Østerlyd fortalte om deres projekter og kulturelle 
virke. Kulturrådet og Kirsten drøftede muligheden for lokale projekter på 
skolerne i Rebild Kommune – gerne i samarbejde med BMMK.  

Søren Risborg tilbød samarbejde i forhold til optagelser af dyre- og na-
turlyde til Østerlyds lydkunst-projekter. 

 

18.00-18.05 3. Konstituering 

Kulturrådet konstituerer sig med formand og næstformand. 

Karolina er genvalgt som formand. 

Pernille er genvalgt som næstformand. 

Der var ingen modkandidater til de to poster, og såvel formand som 
næstformand høstede stor ros fra hele Kulturrådet for deres indsats i det 
forgangne år. 

 

18.35-19.05 4. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til Kulturrådets puljer. 
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Ansøgninger er vedlagt som bilag. 

 

Fraktal – 4.000 

STUBhuset – 15.000 

Ord i Nord – 10.000 

Rebild Musikforening – 18.000 kr. 

Skørping Bibliotek, BOGBY9520, KulturStationen – 6.000 

Skørping Midsommer Lounge – 15.000 kr. 

Himmerlandsbyen – 25.000 kr. Dog må der forventes et reduceret støt-
tebeløb ved tilsvarende arrangementer fremover. Støtten i år er at be-
tragte som et sidste skub til at få arrangementet godt op at køre her på 
2. år. 

 

Udviklingspuljen: 

Flora Elektronica – Kulturrådet indstiller 10.000 kr. 

Fraktal – Poesifestival – Kulturrådet indstiller 25.000 kr. Uden mulighed 
for at søge yderligere støtte fra midler til Kulturugerne. 

 

19.05-19.35 5. Planlægning af Rebild Kulturuger 2023 

Kulturrådet indledte på sidste møde drøftelserne af kulturugerne og be-
sluttede at tage det op igen på det første møde i det nye Kulturråd.  

Powerpoint med emner til drøftelse er vedlagt som bilag. 

 

Punktet henlægges til et nyt møde i februar, da Kulturrådet prioriterede 
tiden til samtale med gæsterne. 

 

19.35-19.55 6. Kommunikation 

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. Kultur-
rådet drøfter endvidere hvad, der skal kommunikeres samt hvem, der er 
ansvarlig for de enkelte tiltag. 

 

Punktet henlægges til et nyt møde i februar. 

 

19.55-20.00 

 

7. Næste møde og eventuelt 

Onsdag den 15. februar kl. 18.00 – STUBhuset. 
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