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Referat af møde i den administrative styregruppe 6. april 2018 

 

Mødet blev afholdt kl. 11.15-13.00 i mødelokalet 1.1. i Borgernes Hus, Østre 

Stationsvej 15, 5000 Odense C.  

  
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 deltog under punkt 5. 
 
Afbud: Martin Petersen (Odense), Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet). 
Fraværende: Mai-Britt Helle Jensen 
 

Dagsordenspunkter: 
 
 

A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

1. Forslag til mødeplan for 2018 

 

Mødeplanen blev drøftet. I den forbindelse blev det nævnt, at kulturprisfesten 

forventes at blive afholdt i det nye Kulturhus Støberiet i Bogense. 

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

2. Forslag til principper for tildeling af tilskud 

 

Den administrative styregruppe drøftede de foreslåede principper, og det blev nævnt, 

at man under princippet Er kulturaktør i en bred forståelse af begrebet bør præcisere, 

at kulturbegrebet også dækker idrætsområdet. Samtidig blev det foreslået, at der 

foretages en vurdering af, hvordan tilskudsmodtagerne i dag lever op til principperne. 

 

Beslutning 

Principperne skal ikke drøftes på det politiske styregruppemøde d. 19. april. 

Det vurderes, at den politiske styregruppe skal have et udfoldet historisk indblik i de 

Tidligere amtslige midler uden for lov, inden de kan træffe endelig afgørelse om, 

hvorvidt de fortsat ønsker at omprioritere en del af midlerne (385.000 svarende til ca. 

3 procent af midlerne) til at dække størstedelen af den årlige mindre udgift, der vil 

være i Kulturregion Fyns budget fra 2019.  

 

I fald den politiske styregruppe fortsat vælger, at der skal foretages en omfordeling, 

af midlerne, vurderer den administrative styregruppe, at en omfordeling først vil 
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kunne træde i kraft fra 2020, fordi processen med at finde frem til de rette principper 

og den rette fordelingsnøgle il kræve tid. Derfor vil anbefalingen være, at 

tilskudsaftalerne, der udløber med udgangen af 2018, bliver forlænget til og med 

udgangen af 2019.   

 

Den administrative styregruppe indstiller derfor, at sekretariatet til det 

næstkommende adm. styregruppe kommer med nogle scenarier for, hvor 

besparelsen på de 385.00 kr. skal findes i budgettet for 2019. 

 

3. Program for studietur  

 

Da punkt 2 trak ud blev det besluttet, at den administrative styregruppe 

fremsender kommentarer til, hvilket eller hvilke temaer for en udlandsrejse, der 

skal indstilles til den politiske styregruppe. Kommentarer fremsendes til Nete Gedde 

Jacobsen senest onsdag d. 11. april inden kl. 12.00. 
 

C: Sager til drøftelse/forberedelse 

4. Henvendelse fra Gæsteatelier Hollufgaard 

 

Beslutning  

Punktet skal ikke drøftes politisk. Den politiske styregruppe bliver i stedet orienteret 

om, at vi har fået et projektopdrag fra Hollufgaard med ønsket om et tilskud fra 

Kulturregion Fyn. Som rammerne er nu, kan vi ikke støtte et sådant projekttiltag. 

 

D: Sager til orientering 

5. Tilskud til amtsorganisationer  

 

Den afgående formand for det rådgivende fritidsudvalg, Ib Ketelsen, gav et historisk 

indblik i, hvordan tilskuddene til amtsorganisationerne er kommet i stand, og hvorfor 

de uddeles som de gør.  

 

Da den politiske styregruppe på mødet i den politiske styregruppe 19. februar 2018 

efterlyste en status på tilskuddene til amtsorganisationer, er Ib Ketelsen inviteret til at 

give samme status ved det politiske styregruppe d. 19. april 2018. 

 

6. Den administrative styregruppe orienterer hinanden om relevante 

kulturaktiviteter i egen kommune 

 

Dette punkt udgik pga. tidsmangel 

 

7. Sekretariatet orienterede om: 
 

• Proces for en ny kulturaftale herunder om det formøde som Kulturregion Fyn 

var vært for d. 3. april inden mødet mellem kulturregionernes formænd og 

ministeren d. 6. april. Sekretariatet blev opfordret til at lægge pres for 

Kulturstyrelsen for at få en udmelding på om der kommer en forlængelse af 

den eksisterende aftale. 

 

• Innovative kulturkoncepter. 

8. Der var ingen sager under evt. 

 


