Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den politiske styregruppe 26. april 2017
Mødet blev afholdt i lufthavnen i Rom på vej til Matera.
Deltagere: Lene Høsthaab (Faaborg-Midtfyn), Henrik Nielsen (Svendborg), Jan Ole
Jakobsen (Langeland), Freddy Andersen (Nordfyn), Lars Ole Valsø (Kerteminde),
Martin Stenmann (Nyborg).
Martin Petersen (Odense), Anja Knudsen (Nordfyn), Morten Just (Kerteminde), Anni
Bagge Jensen (Langeland), Lili Jensen (Svendborg), Jan Hermansen (Nyborg), Jytte
Risager (Faaborg-Midtfyn), Stine Keiding og Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet).
Afbud: Jane Jegind (Odense), Erik Rosengaard (Nyborg), Ena Nørgaard (Assens),
Carl Jørgen Heide (Ærø), Lasse Wilsdahl (Ærø), Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt
Jensen (Faaborg-Midtfyn).
1. Kulturmødet Mors
Kulturmetropolen opfordrer alle kulturregioner til at møde op på Mors for at være
med til at sætte kulturaftalernes betydning på den nationale dagsorden.
Der var på styregruppemødet enighed om, at det er et godt initiativ at få sat fokus på
kulturaftalerne og komme i dialog med ministeren om deres betydning for kulturlivet i
hele landet. Kulturregion Fyns deltagelse i Kulturmødet Mors blev drøftet.
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på kulturområdet.
Der vil blive arrangeret fælles transport og deltagerne skal overnatte i hytter i
Jesperhus Feriepark.
Lene Høsthaab kunne umiddelbart tilkendegive, at hun deltager i mødet i år. Øvrige
styregruppemedlemmers deltagelse blev kort berørt.
Det blev besluttet, at Nete skriver ud til de to styregrupper og beder om
tilbagemelding på, hvor mange der ønsker at deltage på Kulturmødet torsdag 24.til
fredag 25. august.
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2. Orientering
Lene Høsthaab og Martin Petersen orienterede om, at der er afholdt et godt
møde med FilmFyn ved Bo Damgaard, Ulla Østbjerg, Christian Tønnesen og
Birgit Rützou. Formålet med mødet var at drøfte forståelsen af udvalgte
formuleringer i aftalen om tilskudsanvendelse, formuleringer som FilmFyns
bestyrelse havde studset over. Drøftelsen viste dog, at der var enighed om
selve indholdet, og efter småjusteringer færdigbehandles aftalen derfor på
kommende bestyrelsesmøde.
Teater til ældre-satsningen er blevet rigtigt godt modtaget, og har vakt stor
glæde på plejecentrene. Der mangler kun enkelte forestillinger nu, så er alle
38 gennemført.
Filmtalentprojektet under ”Film til børn og unge” er ved at blive udarbejdet.
Talentprojektet kommer til at bestå af flere dele, herunder sandsynligvis et
tilbud om en særlig talent-camp for vinderne af EDIT24. Det Danske
Filminstitut bakker op om vores fokus på talentudvikling.
Den gældende kulturaftale udløber med udgangen af 2018, og vi skal derfor
snart til at forberede indholdet i den nye aftale. Til det brug er projekterne
ved at blive midtvejsevalueret, men sekretariatet vil også evaluere på hele
det administrative set up omkring aftalen, herunder styregrupper, fagråd,
netværk, kulturprisfest, studieture mv. Styregrupperne involveres, når
evalueringen er gennemført med henblik på at få justeret gældende
organisering og praksis, hvor det er nødvendigt.
3. Evt.
Martin Petersen, Peter Nielsen og Stine Keiding har holdt møde med Erland
Porsmose i forbindelse med afviklingen af Mod.Strøm. Da Albanifonden har
valgt at bevilge midler til en bogudgivelse i forbindelse med projektet, er det
aftalt, at de midler Kulturregion Fyn oprindeligt havde bevilget til samme
formål i stedet bruges til at Kulturarv Fyn udarbejder tekst til Kulturregion
Fyns app Historiejagt Fyn.
Det Kongelige Teater har godkendt at Gyldensteen Gods i Nordfyns
Kommune i år lægger rammer til Opera i det fri. Arrangementet afholdes den
11. august.
Sommerballetten danser på Frøbjerg Bavnehøj den 4. juni.
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