Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den politiske styregruppe 28. april 2016
Mødet blev afholdt på Byskolen i Faaborg.
Til stede: Lene Høsthaab (Faaborg-Midtfyn), Henrik Nielsen (Svendborg), Ena Nørgaard (Assens), Jan Ole Jakobsen (Langeland), Kurt Christensen (Nordfyn), Erik
Rosengaard (Nyborg), Hasse Winther (Faaborg-Midtfyn), Peter Nielsen (Assens),
Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Jan Hermansen
(Nyborg), Stine Keiding og Nete Gedde Jacobsen, referent (Odense).
Jette Larsen (Odense), deltog under punkt 2 og 3.
Afbud: Jane Jegind, Ellen Drost, Lars Ole Valsøe, Kimma V. Thomsen, Morten
Refskou, Mai-Britt Helle Jensen, Anja Knudsen.
1. Præsentation af ”Skab dig selv”
Projektleder Cecilia de Jong fortalte kort om projekterne Kulturcamp version
2.0 og Kulturens Laboratorium under indsatsområdet ”Skab dig selv”, mens
Nana Fløytrup fortalte om projektmager-forløbet DOKKEN, som er et
samarbejde med DR2/Dokumania, hvor der skal vises dokumentarfilm under
åben himmel – det er disse events, de unge planlægger. Visningerne skal
finde sted hen over sommeren i Odense, Svendborg, Faaborg, Ærøskøbing
og Marstal.
Muligheden for at etablere faste installationer til brug for f.eks. fremtidige
filmvisninger blev kort drøftet. Det blev nævnt, at det nogle steder vil give
meget stor mening at involvere den lokale biografforening i eventuelle
planer.
Nanas fortalte om sit eget udbytte af at være med i Kulturregion Fyn projektregi. Det har været meget givende – både på det faglige og det personlige
plan.
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Cecilia opfordrede til, at der tages kontakt til hende, hvis der er interesse for
at få deltagere fra ”Projektmager” ud i kommunerne for at undervise/give
sparring til lokale grupper af unge. Alle unge kan være med, det kræver
bare, at de har en god projektidé. Det de unge kan få hjælp til er at lave en
projektbeskrivelse og få hjælp til finansiering/fundraising.
Cecilia kan kontaktes på cecdj@odense.dk
Lene opfordrede til, at de enkelte kommuner griber fat i Cecilia, og får skabt
kontakt til relevante ungegrupper.
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2. Regnskab 2015
Jette Larsen gennemgik regnskab for 2015. Der er, ligesom tidligere år, et
lille merforbrug i 7,5 kr. puljen, som dækker bl.a. administration, studieture
og kulturprisfest. Når regnskabet alligevel samlet set viser ”et overskud”
skyldes det dels uforbrugte midler fra tidligere år, og at projekterne er blevet
forsinket på grund af den manglende underskrivelse af aftalen.
Sekretariatet fortalte, at det overvejes at lave en årlig rapport, der på en
interessant måde kan synliggøre projekterne og hvad deltagerne har fået ud
af at være med. En idé kunne være, at der i rapporten stilles skarpt på en
ting/begivenhed fra hver kommune. Det blev foreslået at overveje at lave en
film i stedet for en skriftlig rapport.
Det blev besluttet at:
Der oprettes en pulje på 500.000 kr. til den politiske styregruppe, til
initiativer, der opstår i løbet af kulturaftalen. Puljen finansieres af ikke
forbrugte midler fra ”Gl. 4-årig overgangsordning”. Kriterierne for udmøntning
af puljen på 500.000 kr. tages op på et senere møde - med afsæt i et oplæg
fra sekretariatet (efter drøftelse i den administrative styregruppe).
Ikke forbruge midler fra ”Tidligere amtslige tilskud uden for lov” og restmidler
fra ”Gl. 4-årig overgangsordning” på i alt 4.490.644 kr. overføres til den
Fælles regionale pulje (7,50 kr. pulje) til finansiering af tidligere års
merforbrug, og imødegåelse af kommende års evt. merforbrug.

3. Budget 2016, 2017 og 2018
Forslag til budget 2016, 2017 og 2018 blev fremlagt.
Der er som sagt under punkt 2 et årligt merforbrug i 7,5 kroners puljen.
Overforbruget finansieres i aftaleperioden af uforbrugte midler fra tidligere
perioder, jf punkt 2.
Det blev drøftet, om det er hensigtsmæssigt, at det kun er 7,5 kr.- puljen der
er lavet budget for. Øvrige midler er bundet op på projekterne, men der
ønskes en klargøring af, at både kommuner, stat og region og andre spiller
sammen om finansieringen. Herved bliver det synligt, at der hentes
væsentlige bidrag til projektøkonomien udefra.
Studieturenes placering blev drøftet - hvornår er det mest hensigtsmæssigt
at rejse? I 2017 er formålet at indsamle inspiration til den nye kulturaftale.
Det blev aftalt at den administrative styregruppe diskuterer problematikken,
herunder hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at rejse, og lægger
overvejelserne frem for den politiske styregruppe.

4. Drøftelse af støtte til ”Kunsten.nu”
Det skal besluttes, hvorvidt Kulturregion Fyn fremadrettet ønsker at støtte
Kunsten.nu.
Kulturregion Fyn og de fynske kunstneres udbytte af kunsten.nu blev drøftet.
For at kvalificere beslutningen blev det aftalt, at sekretariatet taler med nogle
af de profilerede fynske kunstnere om deres oplevede udbyttede.
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5. Nyt fra sekretariatet
I forbindelse med den øgede bevågenhed på fordeling af kulturmidler har
ministeren besluttet at overføre flere midler til de små storbyteatre i
provinsen. Ift det tilskud, Kulturregion Fyn videreformidler, er der tale om ca.
900.000 kr. mere frem mod 2024.
Projektet Mod.Strøm blev skudt i gang ved et festligt kick off seminar på
Johannes Larsen Museet i Kerteminde i marts måned. Lige i øjeblikket er det
planlægning og gennemførelse af lokaledebatter i kommunerne, der fylder.
Der har været afholdt gode debatter både på Ærø og Nordfyn, og i de
kommende uger følger resten af kommunerne.

6. Evt.
En delegation fra filminstituttet besøgte 28.4. sekretariatet bl.a. for at besøge
filmprofilskolerne. De ønsker at indgå i et tættere samarbejde, idet de finder,
at vi er langt fremme med filmindsatsen ift bl.a. de mindste børn.
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