
 

 
 1/8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden til møde i den administrative styregruppe 6. april 2018 

 

Mødet afholdes kl. 11.15-13.00 i mødelokale 1.1. i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 

15, 5000 Odense C. Borgernes Hus er beliggende ved siden af Odense Banegård 

Center. 

 

Der serveres en sandwich til mødet. 

  
Indkaldt: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt Helle Jensen 
(Faaborg-Midtfyn), Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Åse 
Nielsen (Nordfyn), Jan Hermansen (Nyborg), Lasse Wilsdahl (Ærø), Søren 
Thorsager (Svendborg), Stine Keiding (sekretariatet), Nete Gedde Jacobsen 
(sekretariatet). 
 
Tidligere formand for det rådgivende fritidsudvalg Ib Ketelsen deltager under punkt 5. 
 
Afbud: Martin Petersen (Odense), Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet). 
 

Dagsordenspunkter: 

 

A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

 

1. Forslag til mødeplan for 2018 

2. Forslag til principper for tildeling af tilskud 
3. Studietur for styregrupper  

 

B: Sager til afgørelse i den administrative styregruppe 
 
Ingen.  
 

C: Sager til drøftelse/forberedelse 

 
4. Henvendelse fra Gæsteatelier Hollufgaard 

 

D: Sager til orientering 
 

5. Tilskud til amtsorganisationer 
6. Den administrative styregruppe orienterer hinanden om relevante 

kulturaktiviteter i egen kommune 
7. Sekretariatet orienterer om: 

 

• Proces for ny kulturaftale, herunder møde med ministeren 

• Innovative kulturkoncepter. 
 

8. Evt. 
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A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

1. Forslag til mødeplan for 2018 

 
Indstilling: 
Den administrative styregruppe indstiller at den politiske styregruppe godkender den 
fremlagte mødeplan. 
 
Sagsfremstilling: 

Sekretariatet har på anmodning fra den administrative styregruppe revideret 

mødeplanen for 2018.  

 
Politiske styregruppemøder 2018 

 

Dato 

 

Tid Sted 

Mandag 19. februar 13-16.30 Odense 

Torsdag 19. april 12-14.30 Langeland 

Fredag 7. september 11-13.30 Faaborg-Midtfyn 

Torsdag 25. oktober (finde prisvinder) 11-13.30 Nordfyn 

Fredag 16. november kulturprisfest  19-22 Ikke fastlagt endnu 

Mandag 17. december 13-15.30 Nyborg 

Administrative styregruppemøder 2018 

 

Mandag 29. januar 13-15.30 Nordfyn 

Fredag 6. april 11.15-13.00 Odense 

Fredag 24. august 10.30-13.00 Kerteminde 

Fredag 16. november kulturprisfest 19-22 Ikke fastlagt endnu 

Torsdag 6. december 13-15.30 Assens 

 

2. Forslag til principper for tildeling af tilskud 

 

Indstilling:  

Den administrative styregruppe drøfter og kvalificerer de foreslåede principper. Det 

indstilles, at de foreslåede principper vedtages.  

 

Sagsfremstilling: 

De såkaldte ”tidligere amtslige tilskud udenfor lov” er siden amternes nedlæggelse 

blevet udbetalt gennem Kulturregion Fyn. Der er tale om tilskud til følgende fynske 

aktører: 

 

Institution Beløb i 2018 

FilmFyn 4.535.464 

Sport Event Fyn 4.047.375 

HCA Marathon 349.000 

Tilskud til amtsorganisationer 1.292.910 

Gæsteatelier Hollufgaard 407.587 

Børnekulturhuset Fyrtøjet 370.094 

Formidling Brandts 362.838 

Sydfynsk Idrætsklynge 1.315.890 

I alt 12.681.158 

 

Den eneste ændring, der i årenes løb er foretaget i forhold til fordelingen af midler er, 

at der er taget 349.000 kr. fra Sport Event Fyn, som herefter er udbetalt direkte til 
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HCA Marathon. H. C. Andersen Marathon fik tidligere det samme beløb – dog 

udbetalt via Sport Event Fyn. 

 

Det er aftalt med samtlige tilskudsmodtagere hvad pengene skal bruges til, og der 

føres efterfølgende tilsyn med anvendelsen. Dette vil der blive gjort yderligere rede 

for på mødet. 

 

Kulturregion Fyn er blevet opfordret af Slots- og Kulturstyrelsen til løbende at 

vurdere, om det stadig er de rigtige, der modtager tilskud. I den forbindelse er 

sekretariatet blevet bed om at komme med et bud på hvilke principper, der kan 

bringes i anvendelse ved en eventuel fremtidig vurdering af tilskudsmodtagerne, hvis 

Slots- og Kulturstyrelsen siger ja til, at der kan omprioriteres. 

 

På den baggrund er opstillet følgende overordnede forslag til principper: 

 

Understøtter Kulturregion Fyns vision 

Modtagere af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov skal med institutionens 

kulturindsats understøtte realiseringen af Kulturregion Fyns vision. 

 

Understøtter Kulturregion Fyns indsatsområder 

Modtagere af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov skal med institutionens 

kulturindsats understøtte realiseringen af Kulturregion Fyns indsatsområder. 

 

Er kulturaktør i en bred forståelse af begrebet 

Modtagere af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov skal være ”kulturaktør” i en 

bred forståelse af begrebet, dvs. at aktører med baggrund i publikumsvenlige 

attraktioner som zoologiske anlæg eller sport events kan få tildelt tilskud.  

 

Skaber værdi for borgerne på tværs af kommuner på Fyn 

Modtagere af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov skal anvende tilskuddet, så det 

er med til at skabe værdi for borgerne. Enten direkte, ved at stille kulturtilbud til 

rådighed for borgerne eller indirekte ved at understøtte det kulturelle miljø på Fyn. 

 

Skaber tydelig synlighed omkring eget kulturtilbud 

Modtagere af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov skal i sit virke medvirke til at 

skabe tilstrækkelig tydelig synlighed omkring eget kulturtilbud, således at borgernes 

kendskab til tilbuddet sirkes. 

 

Oppebærer kommunal medfinansiering 

Modtagere af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov skal modtage medfinansiering 

fra den kommune, institutionen geografisk er placeret i. 

 

En vurdering af den enkelte institution vil kunne baseres på, i hvor høj grad, 

institutionen lever op til principperne. 

 

Til de ovenfor nævnte principper (som anvendes til en vurdering af den enkelte 

institution) føjes et mere overordnet princip, nemlig: 

 

Pulje til nye udviklingsprojekter 

5-10% af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov friholdes til en pulje, hvor 

kulturaktører kan søge finansiering til udviklingsprojekter 

 

De ovenfor nævnte principperne har en overordnet karakter. Det kan derfor 

overvejes, om der på sigt i stedet (og ud fra et armslængdeprincip) skal nedsætte en 

arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til mere konkrete og målbare principper, 

der kan bruges i en vurdering af de enkelte institutioner. 
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En omprioritering af midler vil først kunne finde sted efter der er givet grønt lys fra 

Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen er kontaktet med et ønske om dialog og 

afklaring, men har endnu ikke svaret. 

 

3. Program for studietur  

 

Indstilling:  

Den administrative styregruppe beslutter på baggrund af dagens drøftelse hvilket 

tema for en studierejse, der indstilles til den politiske styregruppe. 

 

Sagsfremstilling: 

Kulturregion Fyns to styregrupper tager hvert andet år på studietur for at samle 

inspiration til arbejdet med kulturaftalens indsatsområder. Styregrupperne har 

tidligere været i Berlin, Stockholm, Ruhr-distriktet og Matera. 

 

Da der i den politiske styregruppe er et ønske om at fortsætte denne praksis, skal 

formålet med næste studietur fastlægges.  

 

I den forbindelse foreslår sekretariatet, at studieturen går til et sted, hvor der kan 

indsamles nyttig erfaring til udviklingen af den næste kulturaftale. Men da 

meldingerne fra Slots- og Kulturstyrelsen om indholdet i næste kulturaftale er meget 

sparsomme, er det ikke muligt at forudse, hvilke temaer, styrelsen ønsker, at der 

arbejdes videre med. 

 

Det foreslås derfor, at der på studieturen fokuseres på et tema, den politiske 

styregruppe tidligere har ytret ønske om at arbejde videre med i en ny kulturaftale 

nemlig at bringe kultur ud til ældre/og eller andre målgrupper, der af forskellige 

årsager har svært ved at opsøge kulturtilbud selv.  

 

Flere kommuner (herunder Nyborg Kommune) arbejder allerede med tiltag som 

”kultur på recept”, hvor kulturelle tiltag bruges til at øge psykisk sårbare borgeres 

helbred, trivsel og livskvalitet og at mindske deres følelse af ensomhed og social 

isolation. En studietur med dette tema vil derfor evt. også kunne bidrage til de 

enkelte kommuners egne, lokale indsatser. 

 

 

B: Sager til afgørelse i den administrative styregruppe 
Ingen. 
 
 

C: Sager til drøftelse/forberedelse 

4. Henvendelse fra Gæsteatelier Hollufgaard 

 

Indstilling:  

Drøftes. 

 

Sagsfremstilling: 

Gæsteatelier Hollufgaard har henvendt sig med ønske om at opnå støtte fra 

Kulturregion Fyn til et fynsk residency-projekt. 

 

Om projektet 

Gæsteatelier Hollufgaard ønsker – sammen med øvrige fynske residencies – at 

oprette en paraplyorganisation kaldet ”Artist-in Residence-Fyn” (AiR Fyn).  
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Formålet med et øget samarbejde mellem de fynske residencies er: 

 

• At kunne skræddersy gæsteophold på højt niveau for internationale 

residenter 

• At optimere ressourcerne 

• At sammenkoble og aktivere kulturinstitutionernes ressourcer på tværs af 

faggrænser: residencies/værksteder, kunstakademi, universitet, museer 

• At styrke Kulturregion Fyns og Region Syddanmarks kulturprofil. 

 

Projektet og dets organisering er beskrevet mere udførligt i bilag 2 og bilag 3. 

 

Fra statslig side er oprettet en ny residency-pulje, som kan søges nu, og som vil 

kunne komme projektet til gode. Puljen ”Residencyprogram” er rettet mod 

professionelle aktører fra den danske kunstscene: Institutioner, udstillingssteder og 

lignende kunstfaglige platforme, som kan søge om støtte til at gennemføre 

residencyprogrammer. Der kan højst søges om tilskud på 150.000 kr., og der stilles 

krav om 50% medfinansiering fra fx kommune, offentlige eller private fonde eller 

andre tilskudsgivere. Udvalget forventer, at kunne støtte to-fire residency-

programmer årligt i hele landet.   

 

Økonomi 

AiRFyn anmoder Kulturregion Fyn om støtte på op til 150.000 kr. i medfinansiering.  

 

Kulturregion Fyn støtter allerede Gæsteatelier Hollufgaard med godt 400.000 kr. (de 

tidligere amtslige midler udenfor lov). Skal der findes flere midler, kan det ske via 

omprioritering af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov – hvis styrelsen godkender 

det. 

 

 

D: Sager til orientering 

5. Tilskud til amtsorganisationer  

 

Indstilling:  

Til orientering. 

 

Sagsfremstilling: 

På mødet i den politiske styregruppe 19. februar 2018 blev der efterlyst en status på 

tilskuddene til amtsorganisationer, som er en del af ”de tidligere amtslige tilskud 

udenfor lov” som udbetales gennem Kulturregion Fyn. 

 

Ib Ketelsen – netop afgået formand for det rådgivende fritidsudvalg – deltager under 

dette punkt, og fortæller om baggrunden for tilsskuddene. 

 

Historisk set har tilskuddene sin rod i det tidligere Fyns Amt. Her besluttede man på 

et tidspunkt, at man ville støtte forskellige fynske aktiviteter inden for områderne 

kultur, sport og friluftsliv, selv om amterne ikke var lovmæssigt forpligtet til det.  

 

Det var en klar forudsætning for at amtets støtte kunne anses for lovlig, at der var 

tale om støtte til fynske initiativer. Der blev nedsat ”Det rådgivende fritidsudvalg”, 

som skulle rådgive Amtsrådet om tildeling af midler til organisationerne.  

 

I forbindelse med kommunalreformen opstod der tvivl om, hvad der skulle ske med 

de penge, som amterne havde udbetalt uden et eksakt lovgrundlag. I den diskussion 

meddelte Kulturministeriet, at ministeriet ville videreføre disse u-lovbestemte tilskud. 

KL ønskede i stedet, at midlerne skulle gives til kommunerne under ét, og så kunne 
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den enkelte kommune herefter selv bestemme, hvad de ville bruge pengene til. Med 

andre ord ville amternes tilskud til organisationerne bortfalde, og så var det op til den 

enkelte kommune at beslutte, hvilke initiativer de ønskede at støtte.  

 

Til sidst blev der fundet en løsning, så alle tilskud til u-lovbestemte formål fra de 

tidligere amter på 250.000 kr. eller derover ville blive videreført direkte af 

Kulturministeriet, medens mindre tilskud ville bortfalde og overgå til den lokale 

politiske prioritering.  

 

Da modtagerne af de pågældende tilskud på Fyn var samlet i en fælles fynsk 

organisering, kunne foreningerne fortsat få tilskud, da man fra statsligt hold så på det 

samlede beløb der blev udbetalt, og ikke på de (små) beløb, den enkelte forening fik 

i tilskud.  

 

I dag håndteres tilskuddene af Kulturregion Fyn, som udbetaler tilskuddene til 

godkendte fynske børne- og ungdomsorganisationer indenfor følgende fire grupper: 

  

1. Idrætsorganisationer og Ungdomsringen  

2. Børne- og ungdomskorps  

3. Politiske ungdomsorganisationer  

4. Andre børne- og ungdomsorganisationer  

 

Kulturregion Fyn godkender efter indstilling fra Det rådgivende fritidsudvalg hvilke 

forskellige ungdomsorganisationer, der kan opnå tilskud. Der gælder følgende 

retningslinjer for tilskud: 

 

• Grundbeløb er på 15.000 kr. 

• Procentfordelingen mellem de fire grupper er 46%/26%/13%/15%  

• Midlerne må udelukkende anvendes til fynsk børne- og ungdomsarbejde og 

skal komme de fynske børn og unge til gavn.  

• Foreningerne skal som minimum have tre fynske afdelinger/foreninger.  

• Foreningerne skal som minimum have i alt 70 medlemmer herunder også 

medlemmer over 25 år.  

• Tilskudsmodtagerne forpligter sig til at arbejde med afsæt i 

formålsparagraffen i vedtægterne for Det rådgivende fritidsudvalg 

 

Det rådgivende fritidsudvalg kan nedlægges med et stemmeflertal på mindst 2/3 af 

de på et medlemsmøde fremmødte organisationer, samt at Kulturregion Fyn 

godkender ændringerne. Se udvalgets vedtægter her: 

 

http://www.kulturregionfyn.dk/sites/default/files/docs/vedtaegter_drf.pdf 

 

I 2017 blev der udbetalt støtte til organisationer, som samlet set har næsten 175.000 

fynske børn og unge under 25 år som medlemmer (se tabel på næste side).  
  

http://www.kulturregionfyn.dk/sites/default/files/docs/vedtaegter_drf.pdf
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 Antal Tilskud 

 medlemmer  

 u/25 år 2017 

   

Gruppe 1 = Idrætsorganisationer   

DGI Fyn 69.491 278.583 

Firmaidræt Fyn 14.395 69.601 

Fynske Idrætsforbund 75.556 301.588 

Ungdomsringen 6.721 40.493 

 166.163 690.265 

   

Gruppe 2 = Børne- og Ungdomskorps   

FDF, Frivillige Drenge- og Pigeforbund 1.108 81.512 

Fyns Blå Spejdere 2.399 159.008 

De grønne pigespejdere 145 23.704 

KFUM Fyn 1.379 97.779 

DUI Leg og Virke 219 28.146 

 5.250 390.149 

   

Gruppe 3 = Politiske Ungdomsorganisationer   

Venstres Ungdom i Fyns Storkreds 369 72.422 

DSU Fyn 226 50.169 

SF Ungdom Fyn 152 38.654 

Konservative Ungdom på Fyn 121 33.830 

 868 195.075 

   

Gruppe 4 = Andre børne- og Ungdomsorganisationer   

FORA Region Fyn 372 46.576 

Luthers Mission Børn og Unge 71 21.027 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 105 23.913 

Odense 4H/4H-Syd, Fyn 264 37.409 

Fyns LandboUngdom 86 22.300 

AFS Interkultur Fyn 78 21.621 

Fyns Skoleskak 212 32.995 

Fyns Skak Union 50 19.244 

 1.238 225.085 

   

I alt 173.519 1.500.574 

 

Se bilag 1 for en redegørelse over, hvordan foreningerne har anvendt pengene i 

2016. 
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6. Den administrative styregruppe orienterer hinanden om relevante 

kulturaktiviteter i egen kommune 

Medlemmerne af den administrative styregruppe orienterer om relevante 

kulturinitiativer i egen kommune. 

 

7. Sekretariatet orienterer om: 
 

• Proces for ny kulturaftale, herunder møde med ministeren 

• Innovative kulturkoncepter. 

 

8. Evt. 

 

 


