Kulturelt Samråd Mariagerfjord
Referat d. 6. nov., kl. 16.30-18.00, Mariagerfjord Gymnasium
Deltagere: Søren Urup, Betty Hansen, Dennis Lybech, Gitta Brix, Jørgen Basballe,
Knud Brix Kjelgaard, Lisbeth Schaarup, Preben Christensen, Svend Skifter
Andersen/Udvalget for Kultur, Annika Johansen/Kultur og Fritid, referent
Afbud: Claus Pico Stæhr, Finn Svit,
1. Faktaskriv om kulturarbejdets omfang og værdi – Tidsplan for igangsætning
og proces skal besluttes
a. Claus, Jørgen og Dennis arbejder videre med det. Væsentligt element at
have med til et dialogmøde ml. Kulturelt Samråd og KF
b. Jørgen indkalder til møde i arbejdsgruppen
2. Budget 2020 Opfølgning/afslutning - strategi til næste budget
a. Strategi til næste budget – følger af faktaskriv omkring kulturens værdi,
heri indgår også potentialepakker, få lavet et materiale, der skal
kommunikeres bredt ud
b. Del af udfordringen er hvordan Kulturelt Samråd får kommunikeret med
flere i Byrådet.
3. Igangværende visionsproces i udvalget. Bilag er eftersendt d. 30.10 til alle på
maillisten.
a. Hvor langt er KF i den proces, hvordan kan Kulturelt Samråd sparre ind i
den proces?
b. Arbejdsgruppe (Jørgen, Claus, Dennis) kommer med et oplæg til
hvordan, der kan arbejdes videre med det.
4. Potentialepakker – indgår i budgetprocessen. Bilag er eftersendt til alle på
maillisten.
a. Ved kultur og fritid er potentialet 0 kr. Plads til et løft på ca. 4 mio. i
forhold til sammenlignelige kommuner.
5. Kulturarvskommunestatus. Afventer.
a. Punkt udsættes til næste møde
6. Kulturhus i Hobro – status
a. Borgermøde omk. gågadeprojekt
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b. I projektet er der nedsat arbejdsgrupper. Jørgen og Preben deltager i
gruppe omkring kulturhus. Møde primo dec.
c. Arbejde, der er lavet tidligere omkring fx kulturhus tages med i videre
arbejde.
d. Historiefortælling og udbredelse af budskaber, større årvågenhed
omkring visse emner.
7. Hjemmeside
a. Nuværende hjemmeside lukkes ned og nuværende tekst om Kulturelt
Samråd udbygges.
b. Teksten ligger her: https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Raad-udvalg-og-

naevn
c. Referater fra sidste repræsentantskabsmøde og møder derefter lægges
på ny side.
d. Navne på Kulturelt Samråds medlemmer offentliggøres på siden og
kontaktoplysninger på formanden.
e. Vi kan evt. lave en sti: mariagerfjord.dk/kultureltsamråd

8. Dialogmøde med kulturelle foreninger
a. Åbent møde omkring budget i foråret med kulturaktører
b. Afventer hvor tilskudsmodel lander og om der evt. er behov for to møder
9. Næste møde
a. 15. januar, kl. 16.30-18.00, i Hadsund. Annika indkalder.
10. Evt.
a. Fælles dialogmøde ml. nedsatte råd og Udvalget for Kultur og Fritid er
fastlagt til 26. februar og 25. marts 2020. Kulturelt Samråd er sat på til
d. 26. februar.

Side 2 af 2

