Kulturelt Samråd
Referat 04. marts, kl. 16.30-18.00, Fjordgade 5, 9550 Mariager
Deltagere: Betty Hansen, Claus Pico Stæhr, Dennis Lybech, Finn Svit, Jørgen Basballe, Lisbeth Schaarup,
Preben Christensen, Annika Johansen (Kultur og Fritid)
Afbud: Gitta Brix, Svend Skifter Andersen (Udvalget for Kultur og Fritid)

1. Fakta skriv om kulturarbejdets omfang og værdi
Fakta skriv om kulturarbejdets omfang og værdi færdiggøres med inddrag af nedenstående 3 punkter.
a. Fakta og eksempel dokument sammenskrives til et kort papir med vigtigste overskrifter. Udvalgte
eksempler på værdiskabelse vedlægges som bilag, når der senere fremsendes til
Kultur&Fritid/Samrådsmødet den 26.2.2020. Udskudt til 23. marts/erstattet af møde på ordinært
udvalgsmøde.
b. 3-4 eksempler på mulige fokus-/indsatsområder i MFK kulturpolitikken. Eksemplerne skal udarbejdes og
værdifaktoren medtænkes.
c. Kulturelt Samråd ønsker større synliggørelse af processen med tilskudsmodel 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/dialogmøde.
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.
Kommentarer til notatet fra mødet:
Lisbeth: savner en definition af kultur –
Jf. større adskillelse af kultur og fritid i budgetter og handlingsplaner, det skal skrives frem.
Claus: Savner rød tråd
Generelt: Hvad er fyrtårne
Finn: Strategi – tydelighedspapir. Politisk mod til at lave et strategipapir, der vil noget mere, noget større.
Kan vi udfordre udvalget på pejlemærke? Kulturelt Samråd synes det er utydeligt. Kan man lave et 17.4
udvalg på kulturen? Gør dialogmøderne ikke det?
Jørgen: Ikke vælge nogen fra – det blokerer for yderligere dialog.
Kommunal opgave at der fysiske rammer for udfoldelse af kultur, fritid, idræt.

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.

3. Dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid
Dialogmødet skulle have foregået sammen med andre råd (Ungdomsrådet og Cittaslowrådet), men mødet
er aflyst, da det ligger i den to ugers periode, hvor landet nærmest lukker ned.
Da det er svært at finde nye mødedatoer til fælles dialogmøder, får de enkelte råd hver især en halv time
på et ordinært udvalgsmøde. Der er sendt datoer ud til formænd i rådene. Kulturelt Samråd er på d. 2. juni
kl. 16.30-17.00.
Dagorden vil være stadig være oplægget, som til det fælles dialogmøde.
Oplæg til drøftelser på dialogmødet:
- Dialogmøder i fire byer – jf. notat
o Claus mener at man som råd kan stikke nogle emner ud som er gangbare alle steder i MFK.
o Lisbeth: en anden opdeling i segmenter frem for geografi. Fx hvad har erhvervsliv brug for,
hvad har børnefamilier brug for, hvad har foreninger brug for etc.
- Kulturarvskommune – se fx Svenborg Kommune.
Claus og Jørgen trækker nogle eksempler ud og fremhæver, noget der kan sammenlignes. OK.
- 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. 15. april, 16.30-18.00 – Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1,
Hobro.
Holder vi fast i mødet eller flytte det? Dialogmødet er 2. juni 2020.

