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Referat af møde i den politiske styregruppe 8. december 2016 
Mødet blev afholdt på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. 
 
Indkaldt: Lene Høsthaab (Faaborg-Midtfyn), Henrik Nielsen 
(Svendborg), Ena Nørgaard (Assens), Jan Ole Jakobsen (Langeland), 
Kurt Christensen (Nordfyn), Erik Rosengaard (Nyborg), Carl Jørgen 
Heide (Ærø), Lars Ole Valsøe (Kerteminde), Jane Jegind (Odense).  
 
Ellen Drost (Odense), Anja Knudsen (Nordfyn), Peter Nielsen 
(Assens), Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), 
Kimma Vingaard Thomsen (Ærø), Morten Refskou (Svendborg), Mai-
Britt Helle Jensen (Faaborg-Midtfyn), Jan Hermansen (Nyborg), Stine 
Keiding og Nete Gedde Jacobsen (Odense). 
 

 
Afbud fra: Jane Jegind, Erik Rosengaard, Carl Jørgen Heide, Morten 
Refskou, Mai-Britt Jensen. 
 
Lars Ole Valsøe bød velkommen til Johannes Larsen museet – et af 
Kerteminde Kommunes kulturelle fyrtårne. 
 
  

1. Evaluering af kulturprisfest 2016  
Der var generel enighed om, at kulturprisfesten 2016 var et godt og 
veltilrettelagt arrangement. Brugen af H C Ørsteds ord og teatersalens 
forskellige kroge – hvor værterne Charlotte og Emil bevægede sig 
rundt i rummet og op på stiger – fungerede rigtigt godt. 
 
Selve valgproceduren da vinderen af kulturprisen skulle findes 
(præsentation af fem kandidater og udvælgelse af tre finalister, hvoraf 
den politiske styregruppe valgte vinderen) fungerede tilfredsstillende.  
 
Jan Ole opfordrede til, at alle kommuner indstiller to kandidater, da der 
er så mange dygtige kunstnere på Fyn og øer.  
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Han foreslog også, at prisen deles op, så vinderen får 50.000 kr. 
”andenpladsen” får 10.000 kr. og de sidste tre får 5000 kr. 
 
Der blev opfordret til, at der generelt ses på kulturprisen, kriterier i 
forbindelse med uddeling og håndtering af billetter.  
 
P4 Fyns dækning af kulturprisen og uddeling af deres ildsjælepris var 
et godt tiltag, som gav meget omtale op til prisuddelingen. 
 
En generel drøftelse af kulturprisen tages op på næste møde i den 
politiske styregruppe,  
 
 
2. Tilsyn med tilskudsmodtagere 
Det er Kulturregion Fyns ansvar at føre tilsyn med modtagere af de 
tidligere amtslige tilskud udenfor lov.  
 
I den forbindelse er der et ønske om at få formaliseret de indgåede 
aftaler om tilskudsanvendelse endnu mere. 
 
Der var følgende kommentarer til det fremsendte skemamateriale: 
 

- Kulturregion Fyns vision bør skrives ind i aftaleudkastet,  

- Af § 10 fremgår, at såvel budget som regnskab fremsendes til 
godkendelse i Kulturregion Fyn. Det skal samtidig præciseres, 
hvilket led i Kulturregion Fyn der foretager denne godkendelse 
og ud fra dette, om 2 mdr. før regnskabsårets begyndelse er 
tids nok.  

- Der skal laves en procedureplan for budget- og 
regnskabsgodkendelser, som indeholder at såvel administrativ 
som politisk styregruppe godkender budget og indsatser.  

- I § 10, stk. 10 præciseres det, at opfølgningsmødet skal finde 
sted før regnskabet kan godkendes af Kulturregion Fyn. 

 

Den politiske styregruppes godkendelse af budget og regnskab skal 
ske med virkning for regnskab 2016 og budget 2018. 
 
Sekretariatet retter skemaet til og sender det til styregrupperne til 
godkendelse. På næste møde i styregrupperne fremlægges 
procedureplan. 
 
 
3. Status på projekt Mod.Strøm  
Status er, at de ni hovedlokaliteter til Mod.Strøm er udvalgt nu efter en 
borgerinddragende proces. 
 

 Odense: Hesbjerg Slot 

 Assens: Assensbanen 

 Faaborg-Midtfyn: Polymeren 

 Ærø: Høkeren i Skovby 

 Langeland: Friluftsscenen i Hinge anlæg i Rudkøbing 

 Svendborg: Hvidkilde Savværk 

 Kerteminde: Muus siloen i Langeskov 
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 Nyborg: Marinestation Slipshavn 

 Nordfyn: det tyske anlæg ved HCA Airport 
 
Der skal ud over de lokale projekter også være tværgående projekter 
der binder festivalen sammen på tværs af Fyn og øer. Det er i den 
forbindelse lykkedes at få en aftale i stand med den fynske kunstner 
Thomas Dambo, som laver kunst ud af genbrugsmaterialer  
 
http://thomasdambo.dk/ 
 
Der er også lavet aftale med de to kunstnere Ann-Kerstina Nielsen og 
Per Buk, som skal lave projekter (for skoleklasser), som relaterer sig til 
det glemte sted. 
 
Lige nu afholdes der åbent hus-arrangementer på de enkelte steder – 
og så venter vi ellers spændt på at få ansøgninger ind. Hvis det viser 
sig, at der ikke kommer projekter nok ind, tager sekretariatet fat i den 
administrative styregruppe, så der kan gøres en ekstra indsats lokalt. 
 
Stine fortalte, at Kulturarv Fyn arbejder med et projekt ”Midtstrøms i 
Mod.Strøm”, som er en udløber af Mod.Strøm. Der var enighed om at 
det er vigtigt, at der sikres en god kommunikation om Kulturarv Fyns 
tiltag, så der ikke skabes forvirring. Sekretariatet har derfor bedt 
Kulturarv Fyn om, at kontakten til ejerne af stederne om deres projekt 
går gennem Kulturregion Fyn. 
 
 
4. Kulturmødet Mors 2017  
Der blev opfordret til, at vi på Fyn finder nogle emner/projekter vi kan 
byde ind med til næste års kulturmøde på Mors – og at der er nogen 
herfra, der tager med til næste år. 
 
Stine vil kontakte organisationen bag Kulturmødet Mors snarest og 
forsøge at få spillet Fyn og øer mere på banen.  
 
Der blev på mødet bragt følgende idéer på banen: 
 

 Noget omkring bæredygtig kunst – f.eks. Alfio Bonnano  

 Nyborg Kommunes tiltag med ”kultur på recept” 

 Kunst og kultur som løftestang i forhold til 
byfornyelse/områdefornyelse – f.eks. Frederiksøen i Svendborg. 

 Kulturregionernes rolle 

 Udfordringen i at få unge til at arbejde med kultur – særligt i de 
store landkommuner  

 
Det kan overvejes, om der på kulturmødet kan laves en Kulturregion 
Fyn-stand. 
 
Stine vil kontakte styregrupperne og få flere konkrete bud inden hun 
kontakter arrangørerne på Mors. 
 
Ena, Peter og Lene vil gerne deltage på Kulturmødet Mors 2017. 
 
 

http://thomasdambo.dk/
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5. Orientering fra sekretariatet  
Turnéplan (teater til ældre) blev omdelt. Første forestilling er den 12. 
december på Langeland. Der er udsendt udkast til pressemeddelelse 
til de kommunale kommunikationsansvarlige.  
 
Inden den 16.12. sendes de politiske mødekalendere til Nete, som 
herefter vil lave et nyt udspil til mødeplan. Det forudses, at der ikke kan 
laves en plan, hvor alle kan deltage i alle møder. Det bliver det muliges 
kunst 
 
 
6. Evt.  
Lene fortalte, at man i Faaborg-Midtfyn Kommune omkonstituerer sig 
på mandag. Lene kommer til at sidde i det udvalg, der dækker 
kulturområdet, men ikke som formand. Den kommende formand vil 
gerne have at Lene fortsætter som kommunens repræsentant i den 
politiske styregruppe for kulturregion Fyn. Det var der bred tilslutning til 
– og også til at Lene fortsætter som formand for den politiske 
styregruppe frem til valget. 
 
Sommerballet og opera i det fri: Sekretariatet har lavet en opgørelse 
der viser, hvilke kommuner, der står for tur. Assens Kommune er 
interesseret i at lægge rammer til, og det er Nyborg Kommune også.  
 

 


