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Referat af møde i den administrative styregruppe 5. fe-
bruar 2015 
 

Til stede: Ellen Drost, Morten Refskou, Anni Bagge Jensen, Christian Tønnesen, 
Peter Nielsen, Mette Jensen, Stine Keiding, Nete Gedde Jacobsen (referent). 
 
Afbud: Morten Just, Anja Knudsen, Jan Hermansen. 
 

1. Den ny kulturaftale 

Kulturstyrelsen har for nylig meldt ud at kulturregionerne kan forvente en re-

duktion af puljen til kultur i hele landet (som bl.a. er med til at finansiere vo-

res indsatsområder) på 12%. 

 

Sidste melding er, at vi ikke kan få Kulturregion Fyns aftale i hus, før alle de 

seks regioner, der skal have deres aftaler fornyet, har sendt aftaleudkast 

ind.  

 

Først herefter kan en konkret forhandling vise, om vi reduceres med 12% el-

ler mindre. 

 

Det er vanskeligt at spå om, hvornår aftalen er klar til underskrivelse – reali-

stisk set skal vi nok hen sidst i andet kvartal. 

 

Stine gennemgik et oplæg til hvordan Kulturregion Fyns midler kan fordeles 

i 2015.  

 

Vi har været i dialog med styrelsen om, om vi kan vælge at differentiere i til-

delingen af midler til de forskellige indsatsområder – det kan vi. 

 

Det foreslås, at der oprettes en pulje, som den politiske styregruppe kan 

fordele til udvalgte projekter. 

 

Puljens formål, uddelingskriterier og størrelse kan overvejes. Midlerne skal 

gå til projekter, der understøtter kulturregionens samlede indsats og skal 

have et ”kommune-grænse-overskridende” sigte.  

 

Der arbejdes videre med vores planlægning ud fra en formodning om, at vi 

reduceres med 12% - værre kan det ikke gå. Får vi flere midler end dette, er 

det blot glædeligt. 

 

Sekretariatet udarbejder et forslag til pulje, som politikerne kan tage stilling 

til 

 

2. Proces frem mod underskrivelse af den ny kulturaftale 

Til mødet i den politiske styregruppe fremlægges de tal, vi sender ind til sty-

relsen til godkendelse. Her nævnes også, hvorfor vi overvejer at tildele for-

skellige midler til indsatsområderne, og hvor vi gerne vil afholde underskri-

velsesceremoni. 
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3. Kommunikationsindsats i forhold til ny kulturaftale 

Stine fremlagde forslag til kommunikationsplan – et bud på, hvordan vi be-

nytter indgåelsen af den nye kulturaftale som anledning til at intensivere 

markedsføringen af Kulturregion Fyn. 

 

Det blev drøftet, om husstandsomdelte foldere er en god idé. Effekten af 

disse er måske tvivlsom, alt efter hvilke målgrupper man er ude efter. Artik-

ler i aviser og ugeaviser kan være en god idé ift at ramme nogle målgrup-

per, mens go cards rammer andre.  

 

Hvis der udsendes et katalog til politikerne om den nye kulturaftale er det 

vigtigt, at kataloget gives til alle byrådsmedlemmer på Fyn, ikke kun kultur-

politikerne. 

 

Det blev besluttet, at det væsentligste i forhold til en intensiveret markedsfø-

ring er, er at den knyttes op på konkrete aktiviteter – og så huske at gøre ty-

deligt opmærksom på, at det er Kulturregion Fyn, der står bag. 

 

 

4. Tilsynsopgaven/de tidligere amtslige tilskud uden for lov 

Vi har fået en melding fra Kulturstyrelsen om håndteringen af de tidligere 

amtslige tilskud uden for lov. Vi skal igangsætte en dialog med tilskudsmod-

tagere om, at de skal arbejde i en retning, der understøtter realiseringen af 

Kulturregion Fyns vision, således at vi sikrer, at midlerne bruges til det rette 

formål. 

 

Sekretariatet laver forslag til tids- og handleplan. Politikerne orienteres om 

denne. 

 

 

5. Orientering fra Kulturregion Fyn 

 

Møde med Fyns 11. Musikskole 

Stine orienterede om mødet med formandskabet for Fyns 11. musikskole. 

Formandskabet for samrådet havde selv henvendt sig med ønsket om et 

møde, hvor det fik mulighed for at præsentere sig, og have en dialog om 

Fyns 11. musikskole. 

 

Peter Nielsen tilbød at hjælpe Fyns 11. musikskole med deres sagsfremstil-

ling – den administrative styregruppe drøfter herefter fremstillingen på sty-

regruppe, og derefter får politikerne sagen til drøftelse. 

 

 

Studietur 

Nete fortalte om det foreløbige program for studieturen til Ruhr-distriktet. 

Programmet er tilrettelagt, så der er en balance mellem oplæg og besøg på 

kulturinstitutioner. 
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Det er et tætpakket program, og det blev besluttet, at turismeoplægget 

droppes og at den time der spares her, bruges på en times frikvarter i Unna. 

Programmet fremlægges for politikerne på styremødet den 24. med henblik 

på beslutning. 

 

Sommerballet og opera i det fri 

Det kongelige teater har også i år henvendt sig med henblik på at samar-

bejde om ”Sommerballet” og ”Opera i det fri”. 

 

Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune er interesserede i begge 

arrangementer, men Nordfyns Kommune er interesserede i sommerballet-

ten. 

 

 

6. Evt. 

Stine orienterede om, at hun holder orlov i marts og april.  

 

Ellen har været med til at igangsætte en debat om kulturmidlernes skæve 

fordeling på landsplan. Der sendes power point præsentation ud sammen 

med referatet. 

 

Anni fortalte, at de har startet kunstudlån med værker fra ”Kunst til skoler-

ne”. 

 

Ørstedspavillonen åbner 1.3. 15. Istandsættelse og drift står en stor gruppe 

frivillige for. Personkredsen bag har netop vundet den sydfynske initiativpris. 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


