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Referat af møde i den administrative styregruppe 23. november 2017 
 
Til stede: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), Hasse Winther 
(Faaborg-Midtfyn), Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Jan 
Hermansen (Nyborg), Lasse Wilsdahl (Ærø), Søren Thorsager (Svendborg), Stine 
Keiding (sekretariatet), Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet). 
 
Afbud: Anja Knudsen, Mai-Britt Helle Jensen. 

 

A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

 

 

1. Evaluering af Kulturregion Fyn  

 

Sekretariatet gennemgik kort den gennemførte evaluering, som herefter blev drøftet.  

Der var følgende kommentarer (med rødt): 

 

Den politiske styregruppe 

 

A. Sekretariatet bemyndiges til at udarbejde nyt forslag til forretningsorden, 

som forelægges til endelig politisk godkendelse 

 

B. Den politiske styregruppe bliver fremover beslutningsdygtig uanset antal 

fremmødte. Nej – hvis styregruppen ikke er beslutningsdygtig til mødet, 

sendes beslutningerne ud til resten af gruppen, som kan gøre indsigelse 

indenfor en uge.  

 

C. Fra og med 2018 planlægges færre møder i den politiske styregruppe. 

Fra fem ordinære styregruppemøder på et år til fire samt et møde, hvor 

vinderen af kulturprisen findes. Ja – men antallet kan justeres op igen, 

hvis der viser sig behov. 

 

 

Den administrative styregruppe 

 

D. Sekretariatet bemyndiges til at udarbejde nyt forslag til beskrivelse af 

den administrative styregruppes formål og opgaver. Nej – for begge 

styregruppers vedkommende gælder det, at opgaveformuleringerne er 
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ok. Ordlyden fastholdes derfor, men fokus på at løfte de opgaver der 

står, skærpes. 

 

E. Dagsorden og referat fra de administrative styregruppemøder skal 

fremover ikke offentliggøres. 

 

F. Den administrative styregruppe bliver fremover beslutningsdygtig uanset 

antal fremmødte. Nej – hvis styregruppen ikke er beslutningsdygtig til 

mødet, sendes beslutningerne ud til resten af gruppen, som kan gøre 

indsigelse indenfor en uge. 

 

G. Fra og med 2018 planlægges færre møder i den administrative 

styregruppe. Fra fem ordinære styregruppemøder til fire samt møde, 

hvor vinderen af kulturprisen findes. Ja – men antallet kan justeres op 

igen, hvis der viser sig behov. 

 

H. Ændringer i den administrative styregruppes forretningsorden besluttes 

fremover i den administrative styregruppe. 

 

Sekretariatet 

 

I. Sekretariatet bemyndiges til løbende at tilpasse sekretariatets 

bemanding til opgaverne. Ja – dog indenfor den økonomiske ramme, der 

er beskrevet i kulturaftalen. 

 

J. Sekretariatet bemyndiges til at opdatere opgavebeskrivelsen for 

sekretariatet. Ja – dog indenfor den opgavemæssige ramme, der er 

beskrevet i kulturaftalen. 

 

K. Beskrivelsen omformuleres, så der fremover står: ”Sekretariatet refererer 

til ledelsen på ansættelsesstedet”. 

 

 

Netværk 

 

L. Begge netværk gentænkes i den nye aftaleperiode. Sekretariatet 

kommer med forslag til hvordan.  Der er brug for forventningsafstemning 

mellem sekretariat og kommuner. Der kan i en ny struktur lægges op til, 

at det er mødedagsorden, der bestemmer hvem der skal deltage i de 

nye netværksmøder fra den enkelte kommune. 

 

Fagråd 

 

M. Modellen for fagråd gentænkes i forbindelse med den nye aftaleperiode. 

Sekretariatet kommer med forslag til hvordan. 

 

Studieture 

 

N. Det afgøres i forbindelse med prioriteringen af midlerne i den næste 

aftaleperiode om der fremover skal afholdes studieture. 

 

 

Beslutning 

Sekretariatet udarbejder nyt som forelægges den administrative styregruppe til 

godkendelse på møde den 29. januar, inden forelæggelse for den politiske 

styregruppe til endelig godkendelse den 19. februar. 
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2. Kongelig Sommerballet og Opera i det fri 

 

Det Kongelige Teater har igen i år henvendt sig med tilbud om Kongelig 

Sommerballet og Opera i det fri. Både Nyborg og Ærø er interesserede i balletten, og 

Faaborg Midtfyn i operaen. Ærø springer over i år, men vil gerne i betragtning til 

næste år. 

 

Beslutning 

Det indstilles til den politiske styregruppe, at Nyborg Kommune får sommerballetten i 

år, og at Opera i det fri går til Langeland. 

 

 

3. Tiltrædelse af anbefalinger fra kulturmetropolen om kulturaftalerne 

Udkast til anbefalinger fra kulturregionerne til kulturministeren blev drøftet.  

 

Formanden for Kulturmetropolen Sengül Deniz har på baggrund af drøftelser på 

Kulturmødet Mors udarbejdet tre anbefalinger fra kulturregionerne til 

kulturministeren, Anbefalingerne er nu til udtalelse hos kulturregionerne. 

 

Beslutning 

Det indstilles at anbefaling to og tre tiltrædes. Anbefaling et vedrørende den 

tidsmæssige udstrækning til trædes ikke, dels fordi det er usikkert, om 

statsforvaltningen vil gå med til så lang en tidsmæssig udstrækning, og dels fordi det 

vurderes at være for lang en tidshorisont at binde sig politisk lokalt.  

 

 

4. Børneteater og opsøgende teater 

 

De fire fremlagte modeller for fordeling af børneteaterrefusion blev drøftet. Anja fra 

Nordfyn havde forud for mødet peget på, at Nordfyns Kommune peger på model 4. 

 

Beslutning 

Den administrative styregruppe indstiller, at model 4 anvendes fra næste 

aftaleperiode, dog under forudsætning af, at der ikke er noget loft over hvor meget 

refusion, kommunerne må modtage. 
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B: sager til afgørelse i den administrative styregruppe 

 

 

5. De økonomiske prioriteringer  

Som forberedelse til den nye kulturaftale blev Kulturregion Fyns prioriteringer drøftet, 

herunder tilskuddet på 7,5 kr. fra kommunerne, 

 

Beslutning 

Sekretariatet udarbejder to-tre forslag til modeller for økonomiske prioriteringer i den 

nye aftale. Modellerne fremlægges for den administrative styregruppe. 

 

 

6. Mødeplan 

 

Forslag til mødeplan for 2018 blev drøftet. Det blev besluttet, at der ikke afholdes 

møde på Ærø i den administrative styregruppe. Sekretariatet undersøger, om det er 

muligt at afholde et af de politiske styregruppemøder her i stedet. (Note: det viser sig 

ikke at være muligt af hensyn til diverse kalendere). 

 

Beslutning 

Mødeplanen blev godkendt med den tilføjelse, at mødet den 19.2. forlænges, nyt 

sluttidspunkt: 16.30. 

 

Politiske styregruppemøder 2018 

 

Dato Tid Sted 

Mandag 19. februar 13-16.30 Odense 

Mandag 16. april 13-15.30 Langeland 

Mandag 3. september 13-15.30 Faaborg-Midtfyn 

22. oktober (finde prisvinder) 13-15.30 Nyborg 

12. november kulturprisfest  19-22 ? 

Mandag 10. december 13-15.30 Nordfyn 

Administrative styregruppemøder 2018 

 

Mandag 29. januar 13-15.30 Nordfyn 

Mandag 19. marts 13-15.30 Svendborg 

Fredag 24. august 10.30-13.00 Kerteminde 

12. november kulturprisfest 19-22 ? 

Mandag 26. november 13-15.30 Assens 
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C: Sager til drøftelse/forberedelse 

 

7. Opfølgning på Kulturprisfest i Helios 

Der var generelt tilfredshed med afholdelsen af festen, de to værter gjorde det godt, 

og der var en god stemning. Det blev påpeget, at man kan overveje at flytte festen 

fra mandag til sidst på ugen. 

 

 

8. Studietur til Fyn? 

Der var tilslutning til at invitere Folketingets Kulturudvalg til Fyn efter sommerferien. 

Sekretariatet arbejder videre med muligt indhold. Programmet skal skrues sammen 

på en måde, så der er god tid til drøftelser også. 

 

 

9. Introprogram 
Sekretariatet planlægger et introprogram for medlemmerne af de to nye 
styregrupper, der nedsættes efter valget  
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D: sager til orientering 

 

10. Sekretariatet orienterer om: 

 

Status på ny aftale. – Martin fortalte om samtale med Ole Winther.  

 

Folkene bag Kulturmødet Mors ønsker at afholde et planlægnings/sparringsmøde på 

Fyn med deltagelse af relevante parter. Formålet er at få input med herfra ift 

planlægningen af næste års Kulturmøde på Mors.  

 

11. Evt. 

 


