Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den politiske styregruppe 1. september 2017
Til stede: Henrik Nielsen, Ena Nørgaard, Freddy Andersen, Lene Høsthaab, Jan Ole
Jakobsen, Anja Knudsen, Hasse Winther, Jan Hermansen, Martin Petersen, Stine
Keiding, Nete Gedde Jacobsen og Anne Bertram (under punkt 2).
Afbud: Jane Jegind, Carl Jørgen Heide, Erik Rosengaard, Kurt Christensen, LarsOle Valsøe, Peter Nielsen, Anni Bagge Jensen, Lili Petersen, Mai-Britt Helle Jensen,
Lasse Wilsdahl, Morten Just.
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__________________
REF.
ngj

1. Regnskab 2016
Der var to bemærkninger til regnskabet. For det første mangler der en note - note 1.
Det blev aftalt, at den sendes med referatet ud.
Herudover blev der spurgt til mindre-forbruget i 2016 – hvorfor er det så stort? Det
skyldes flere ting, bl.a. at de største udgifter til Mod.Strøm ligger i 2017. Generelt har
det altid været sådan, at det største forbrug i kulturaftalen ligger i aftalens sidste del.
Den politiske styregruppe godkendte regnskabet.
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_____________________
Kulturregion Fyn er et
samarbejde mellem de
9 fynske kommuner
og Kulturministeriet,
som har til formål at
fastholde og fremme
samarbejdet mellem
de fynske kommuner

på kulturområdet.
2. Igangsættelse af FilmFREAK
Anne fortalte om projektet FilmFREAK og gennemgik de tre indsatsområder. Annes
slides sendes med referatet ud.
Den politiske styregruppe godkendte, at projekt FilmFREAK igangsættes.
3. Møde med Slots- og Kulturstyrelsen
Sekretariatet deltager den 12. september på møde i den administrative følgegruppe
sammen med bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen. Her skal bl.a. kulturaftalernes værdi
drøftes.
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Input der tages med videre:


Med samarbejdet får vi mulighed for at løfte initiativer, den enkelte kommune
ikke havde kunnet løfte selv.



Vi får mange midler eksternt takket være samarbejdet om store projekter



De små kommuner oplever, at de får meget ud af samarbejdet og betalingen
er beskeden, set i forhold til hvad man får retur.



Det er vanskeligt for den enkelte kommune at dyrke talentet – her mangler
der en konstruktion som amtet, der i sin tid kunne løfte opgaven. Kan
kulturregionerne spille en rolle i den forbindelse fremover?



De første aftaler blev brugt til at finde fælles fodslag – det er fundet nu, og
det lykkes i overvejende grad at lave store, ambitiøse projekter, men med
mulighed for lokale prioriteringer

4. Orientering fra sekretariatet
Tilsynet med de tidligere amtslige tilskud udenfor lov
Sekretariatet har, sammen med medarbejder fra Odense Kommune, gennemført
tilsyn med de tidligere amtslige tilskud udenfor lov. Alt ser generelt fint ud, og
tilskudsmodtagerne har leveret de aftalte indsatser. Som aftalt deltager Martin i
opfølgningsmøde med Sydfynsk Idrætsklynge og Peter Nielsen i møde med Sport
Event Fyn.
Mod.Strøm-festival
Der er åbning af festivalen den 8. september på friluftsscenen i Rudkøbing. Alle er
velkomne. Festivalen består af over 50 events fordelt på de ni kommuner og en
konference, som afholdes den 14. september. Styregruppen blev opfordret til at
deltage i konferencen, hvis det er muligt.
Kulturmødet Mors.
Lene, Henrik, Hasse og Stine fortalte om deltagelse på Kulturmødet Mors. Det var en
interessant oplevelse med mange spændende og inspirerende debatoplæg, flere end
man kunne nå. Det var turen værd –og der lød en opfordring til, at flere
styregruppemedlemmer deltager i mødet næste år.
Kulturens Laboratorium
Stine gav en kort status.

5. Evt.
Den kongelige ballets besøg på Frøbjerg Bavnehøj var en kæmpe succes, og det var
operaens besøg på Gyldensteen også.
Søren Thorsager er ansat som ny fritids- og kulturchef i Svendborg.
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