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Referat 
 
Tilstede Kulturrådet: 

Karolina Heidarsdottir Kanstrup, Pernille Grunwald Falk, Mia Amigo Eriksen, 
Inge Bjerre, Jane Staack 
Center Sundhed, Kultur og Fritid: 
Lone Skov, Morten Lønborg Friis, Søren Risborg, Jens Skov Jørgensen, Tina 
Lauritsen 
 

Afbud  Mia Amigo Eriksen 
Referent Tina Lauritsen 
Ordstyrer Karolina Heidarsdottir Kanstrup 
 

18.00-18.05 1. Godkendelse af dagsorden 
       Godkendt 

 
18.05-18.15 2. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til kulturrådets udviklingspul-

je 
      Ingen ansøgninger. Der er 28.000 kr. tilbage i puljen. 

18.15-18.30 3. Sagsbehandling af indkomne ansøgninger til kulturrådets pulje til lø-
bende kulturelle aktiviteter 
 
Beslutning: 

       Skørping Kulturforening ”havekoncert”  4.000 kr. 
       Siem Forsamlingshus ”Carsten Knudsen Show” – budgettet balancerer.    
       De får 4.000 kr. i underskudsgaranti på baggrund af det fremsendte bud  
       get. 
       Himmerlands Folkemusikskole ”Musikalsk Åbent Hus” – 4.000 kr. 
       Biblioteket i samarbejde med kulturhusene  ”Børneteater” – 10.000 kr. 

 
18.30-19.00 4. Opfølgning på mødet med Mads Bang Pedersen fra Kommunikation 

den 15. juni 
 
Kulturrådet samler op på de emner, der blev drøftet på mødet den 15. 
juni: 
 
Stikordsreferat 15.06.2022 
Kulturrådet skal være synligt og skal indhente viden fra kulturaktørerne.  
Kulturrådet repræsenterer kulturaktørerne i Rebild Kommune og skal 
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være deres talerør overfor politikerne. Kulturrådet har dialogmøde med 
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 29. november, og har her mu-
lighed for at gøre politikerne opmærksomme på de tendenser eller ud-
fordringer, der er på kulturområdet. 

 
I kommunikation skelnes mellem ”annonce” og ”historie”. 
Vi skal lave historiefortælling. Fortællingen om Kulturrådet. Hvad vil vi 
gerne være kendt for? 
Med den gode fortælling kan man nå ud til nye målgrupper/aktører. 
Folk, som gerne vil være med og hægte sig på den fortælling. 
Kulturrådsmedlemmerne skal bruge deres personlige fortællinger, bag-
grund/erfaringer osv. 
 
Mads/Kommunikation anbefaler, at kulturrådet bruger Rebild Kommu-
nes facebookside til opslag – og ikke Kulturland Rebild.  

 

3 målsætninger – opgaver til Kulturrådet 

1. Hvert medlem laver en liste over sit netværk. Navngivne personer, som 
man vil ud at snakke med/lytte til. Vi sammenligner de forskellige lister 
for at se, om der er overlap. 

2. Revidere ansøgningsskemaer/bevillingsbreve – nye krav til hvad man skal 
gøre før og efter arrangementet for at kunne opnå støtte. (Mads og Tina 
laver et Rebild Kommune-logo, der sendes ud sammen med bevillings-
brevene) 

3. ”Kommunikation” som et fast punkt på kulturrådsdagsordenen frem-
over. Hvor vi beslutter hvem, der gør hvad indtil næste møde. 

Målgrupper: 
- Unge 
- Alle der vil lave noget kultur for andre – understøtte de nye aktører såvel 

som dem, vi allerede kender 
- Understøtte ildsjælene 

 
Det besluttes hvilke tiltag, der skal sættes i gang nu. 

 
            Beslutning 
            Kulturrådet laver hver især lister over deres netværk, som præsenteres     
            og drøftes på næste kulturrådsmøde 
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            Ansøgningsskemaer/bevillingsbreve sættes på som et punkt til næste     
            møde. Kulturrådet ser på ansøgningsskemaet. Tina melder tilbage fra 
            forvaltningen i forhold til bevillingsbreve. 
 
            Pernille har en aftale med Støvring Gymnasium ultimo august, hvor de    
            planlægger at Pernille kan komme og holde et oplæg om kulturrådet for 
            gymnasieeleverne. 

 
19.00-19.05 5. Logo til Kulturrådet 

 
Rebild Kommunes kommunikationsafdelingen har lavet et forslag til kul-
turrådets logo – se i bunden af siden. 
 
Beslutning: 
Kulturrådet takker for det fine udkast, men har lidt ønsker til ændringer. 
Tina kontakter kommunikation og forsøger at få lidt flere udkast. 
 

19.05-19.15 6. Rebild Kulturuger 
Der gives en status på planlægningen. 
Kulturrådet blev præsenteret for det foreløbige udkast til program. Der 
er 23 kulturuge-arrangementer i år. 
 

19.15-19.20 7. Henvendelser til Kulturrådet 
Kulturrådet har modtaget en henvendelse fra en arrangør, der har mod-
taget 4000 kr. til en koncert, der skulle holdes i foråret 2022. Efter afslag 
på økonomisk støtte fra andre, kunne koncerten ikke gennemføres. Ar-
rangøren har nu en idé til et nyt arrangement og spørger Kulturrådet, om 
tilskuddet kan overføres til det nye arrangement (henvendelsen vedlagt 
som bilag). 
 
Beslutning: 
Kulturrådet behandlede henvendelsen og sender svar tilbage. 
 

19.20-19.40 8. Opfølgning på spørgeskema og dialogmøder med rådene i Rebild 
Kommune 
Inge fortæller om sin deltagelse i workshop i byrådssalen med de andre 
råd. Først og fremmest gav aftenen et godt kendskab til de øvrige råd, 
som kan åbne op for nye samarbejdsmuligheder. 
 

19.40-20.00 9. Kommunikation 
Kulturrådet drøfter kommunikationsstrategi. 
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 Hvad skal der annonceres for? (Formål) 
 Hvem er målgruppen/erne for formålet? 
 Hvornår/hvilken periode? 

 
Hvilke tiltag skal vi sætte i gang indtil næste møde? 
 
Beslutning: 
Et forsøg med at bringe historier fra dem, der har modtaget støtte, shvor 
de fortæller om, hvilken forskel kulturrådsmidlerne har gjort for dem. 
Karolina tager fat i Himmerlandsbyen og spørger, om de vil lave et lille 
videoklip. 
Indtil videre kører vi videre med Rebild Kommunes og Kulturland Rebilds 
facebooksider. 
 

20.00-20.10 10. Planlægning af næste møde 
Punkter til dagsorden samt dato/tid/sted 

 Dialogmøde med KFSU den 29. november 
 Netværkslister – drøftelse 
 Ansøgningsskema og bevillingsbreve – tilbagemelding fra forvalt-

ningen 
 Pernilles besøg på Støvring Gymnasium 
 Budgethøring 24. august – 7. september kl. 8.00 

               
              Budgetproces: 
              24. august Basisbudgettet samt indledende drøftelser i fagudvalgene     
              sendes i høring.  
              5. september ØK udmelder endelige budgetrammer til fagudvalg  
              6. og 7. sept. Budgetdrøftelser i fagudvalg  
              7. september Frist for høringssvar til budget 2023 (frist 7/9 kl. 8.00) 
              22. september 1. behandling Byråd 
              14. oktober 2. behandling i Byråd 
               
              Kulturrådet holder et onlinemøde til udarbejdelse af høringssvar. 

 
 Næste Kulturrådsmøde den 13. oktober i Kig Ind, Vestermarksvej 2, 9610 

Nørager kl. 18.00 
 

20.10- 11. Eventuelt 
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