Kulturelt Samråd
Referat 15. januar, kl. 16.30-18.00, Rosendals Alle 8, 9560 Hadsund
Deltagere: Betty Hansen, Claus Pico Stæhr, Dennis Lybech, Finn Svit, Gitta Brix, Jørgen Basballe, Knud Brix
Kjelgaard, Lisbeth Schaarup, Preben Christensen
Afbud: Søren Urup, Svend Skifter Andersen

1. Fakta skriv om kulturarbejdets omfang og værdi
Fakta og eksempel dokument udsendt før mødet blev drøftet. Der var enighed om, at begge dokumenter
sammenskrives til et kort papir med vigtigste headlines. Udvalgte eksempler på værdiskabelse vedlægges
som bilag, når der senere fremsendes til Kultur&Fritid/Samrådsmødet den 26.2.2020.
Der var også enighed om, at samrådet udarbejder 3-4 eksempler på mulige fokus-/indsatsområder i MFK
kulturpolitikken. Eksemplerne skal udarbejdes og værdifaktoren medtænkes.
Kulturelt Samråd ønsker større synliggørelse af processen med tilskudsmodel

2. Afledt af punkt 1 inddrages Kultur og Fritidsudvalget visionsproces til drøftelse. Bilag er
eftersendt d. 30.10 til alle på maillisten.
Hvor langt er KF i den proces, hvordan kan Kulturelt Samråd sparre ind i den proces? Arbejdsgruppe
(Jørgen, Claus, Dennis) kommer med et oplæg til hvordan, der kan arbejdes videre med det.
Visionsprocessens budskab relateres til pkt 1.b. idet der er usikkerhed om, hvilke prioriteringer og
handlinger, der ligger i visionspapirerne.

Kort opdatering af borgermøde omkring gågadeprojekt i Hobro.
I projektet er der nedsat arbejdsgrupper. Jørgen og Preben deltager i en gruppe, hvor der også arbejdes
med kulturhus. Der var møde primo dec. 2019. Arbejdsgruppe mødes i februar; arbejdet forelægges det
politiske i april.
Arbejde, der er lavet tidligere omkring fx kulturhus tages med i videre arbejde.

3. Dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid d. 26. feb. kl. 17-19
Dialogmødet foregår sammen med andre råd: Ungdomsrådet og Cittaslowrådet
Formen på mødet: alle tre råd deltager med to-tre repræsentanter. Hvert råd fremlægger et dilemma,
aktuel udfordring eller andet relevant, der lægger op til en drøftelse med udvalget. Alle tre råd deltager i
hele mødet sammen. NB: Annika skal have forslag til vores emne/dilemma senest 10. februar så det må
klares via intern mail i KS.
Oplæg til drøftelser på dialogmødet:
Udvikling frem for afvikling – jf. sammenligningskommuner – hvordan kan vi tilføre området midler – fx
hvordan finder vi de 9 mio., der mangler i at opnå samme udgifter som sammenligningskommuner.

Værdien af frivillige inden for kulturområdet
Andre kommuners kulturpolitik
Kulturelt Samråd vil forsøge at tage initiativ til samtalesaloner/rundbordssnak forud for budget i 2021 i de
fire større byer, for at afdække hvad Kulturelt Samråd kan bringe ind i dialog til Udvalget for Kultur og Fritid.
Herunder vil repræsentanter for erhvervslivet blive søgt inddraget. Ideel målsætning: At levere et oplæg på
næste MFK-nytårskur 2021 for erhvervslivet. Alternativt på Erhvervsrådets årsmøde 2021.

4. Næste møde: d. 4. marts, 16.30-18.00 – Mariager Rådhus, mødelokale 8.

