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Referat af møde i den administrative styregruppe 1. februar 2017 

 
Til stede: Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt Helle Jensen (Faaborg-Midtfyn), Morten 
Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Anja Knudsen (Nordfyn), Jan 
Hermansen (Nyborg), Lasse Wilsdahl Thomsen (Ærø), Stine Keiding (sekretariatet), 
Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet). 

 

Afbud: Martin Petersen, Morten Refskou. 

 

Peter Nielsen bød i sin egenskab af fungerende formand velkommen til 

styregruppemødet. Det blev aftalt, at værtskommunen fremover byder på 

frokost inden mødestart dvs. fra 12.30-13.00. De der ønsker frokost bedes 

give besked til sekretariatet forud for mødet af hensyn til bestilling af 

forplejning. 

 

1. Valg af formand for den administrative styregruppe 

Ellen Drost er pr. 15. januar 2017 blevet tilbudt stillingen som 

byudviklingschef i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Derfor  

skal der vælges en ny formand for den administrative styregruppe.  

 

Peter Nielsen ønsker ikke denne post, men vil gerne fortsætte på 

næstformandsposten. Der var enighed på mødet om, at det er en fordel, hvis 

formanden er fysisk placeret sammen med sekretariatet, det vil med andre 

ord sige, at man fra de øvrige kommuners side ønsker, at det også 

fremadrettet er Odense Kommunes repræsentant i styregruppen, der har 

formandsposten. Peter Nielsen kontakter Martin Petersen for en drøftelse af 

dette. 

 

Punktet er derfor udsat til næste møde i den administrative styregruppe. 

 

2. Forslag til nye indsatser 

Kultnet har bedt om at to arrangementer (Fyn rundt i børnemusiksko og 

teaterfestival) drøftes i styregruppen med henblik på at afdække, om et eller 

begge kunne være fælles initiativer i Kulturregion Fyn-regi. 

 

Der er ikke frie midler der kan anvendes til dette. Det indstilles derfor til den 

politiske styregruppe at beslutte, at KultNet fremover får en mere 
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koordinerende rolle på tværs af kommuner, når der skal tages stilling til 

denne type tilbud. 

 

 

3. Proces for tilsyn med de tidligere amtslige tilskud udenfor lov 

Sekretariatet fremlagde forslag til proces for tilsyn med de tidligere amtslige 

tilskud udenfor lov. 

 

Processen er lagt til rette på en sådan måde, at styregrupperne får en mere 

aktiv rolle i forhold til godkendelse af aftaler om hvad tilskuddene skal gå til 

samt godkendelse af budget og regnskab.  

 

Det blev foreslået, at formand og/eller næstformand deltager på møde med 

udvalgte tilskudsmodtagere sidst i august 2017. Hvilke tilskudsmodtagere 

der afholdes møde med besluttes i den administrative styregruppe den 22. 

august. 

 

4. Drøftelse af aftaleudkast for 2017 

Kulturregion Fyn skal i 2017 videreformidle formidle - og føre tilsyn med - 

følgende tidligere amtslige tilskud udenfor lov (2016-prisniveau): 

 

FilmFyn  4.631.510 

Fyns Amts Idrætspolitik  2.514.600 

Sport Event Fyn*  1.614.235  

Drift af idrættens hus     360.640 

Tilskud til amtsorganisationer 1.320.289 

Børnekulturhuset Fyrtøjet    377.931 

Formidling Brandts     370.521 

Sydfynsk Idrætsklynge 1.343.756 

Gæsteatelier Hollufgaard    416.218 

 

I alt                        12.949.700 

 
*fra tilskuddet til Sport Event Fyn trækkes et beløb på ca. 345.000 kr., som formidles til H C 
Andersen Marathon 

 

 

Sekretariatet har været i en længerevarende dialog med styrelsen om 

tilsynsopgaven, herunder hvilken lovhjemmel der er for opgaven. 

 

Styrelsen har nu bekræftet, at tilsynet sker med afsæt i driftstilskudsloven, 

selv om tilskuddene ikke i sig selv hører herunder, da det i vores 

konstruktion er kommunerne og ikke styrelsen selv, der udbetaler pengene. 

Derfor vil der skulle ændres i enkelte formuleringer i aftalerne. Dette er dog 

formalia, som ingen indflydelse har på det indholdsmæssige i aftalerne. 

 

Alle tilskudsmodtagere er nu kommet med deres bud på, hvordan 

tilskuddene skal anvendes. De enkelte forslag blev drøftet og kommenteret.  

 

Der var en del forslag til rettelser og præciseringer i udkastene. Sekretariatet 

sørger for, at udkastene bliver rettet til i dialog med modtagerne, inden de 

fremlægges for den politiske styregruppe til beslutning den 24.2.17. 

 

 

5. Kongelig sommerballet og opera i det fri 

Det Kongelige Teater har igen i år henvendt sig for at høre, om Kulturregion 

Fyn ønsker at samarbejde om ”Kongelig sommerballet” og ”Opera i det fri ”i 

2017. 
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Arrangementerne skal afholdes på følgende datoer: Kongelig sommerballet 

søndag den 4. juni kl. 19.00 og Opera i det fri fredag den 11. august kl. 

18.00. 

 

Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over, hvem der har haft 

arrangementerne i perioden fra 2010 til 2016. Nyborg Kommune og Assens 

Kommune er interesserede i at få arrangementerne i år, Langeland og Ærø 

vil gerne have dem ved en senere lejlighed. 

 

Det indstilles at Nyborg kommune får Opera i det fri og Assens 

sommerballetten, idet ingen af disse kommuner har haft arrangementerne 

før. 

 

 

6. Den Fynske Kulturpris 2017 

På det politiske styregruppemøde d. 18. december blev det kort vendt, om 

der fortsat skal uddeles én kulturpris eller om noget af beløbet til 

hovedprisen skal frigives til de øvrige finalister eller til en anden mindre 

kulturpris.  

 

Det blev drøftet, om vi fortsat skal have en stor pris og P4 Fyn prisen eller 

om kulturprisen skal deles op i en stor og en eller flere mindre priser. 

 

Der var enighed om, at P4Fyn-prisen er et godt initiativ, som man også 

fremover gerne ser uddelt. 

 

Mht en ændring af modellen for den fynske kulturpris, var der enighed om, at 

der stadig skal være en hovedpris og at de øvrige finalister i et eller andet 

omfang også skal tilgodeses med en gave. Dog er det vigtigt at huske på, at 

hovedprisen ikke må udvandes. 

 

Det blev besluttet, at følgende lægges frem til politisk beslutning:  

 

Det indstilles, at der fortsat skal være en hovedpris, men også en gave til de 

finalister, der ikke vandt. Det kan enten være: 

 

 en gavekurv (som nu),  

 en gave der er mere målrettet den enkelte finalist  

 eller (som foreslået af Langeland) at der tages et beløb fra 

hovedprisen og fordeles til de finalister, der ikke vandt, f.eks. 5000 til 

hver.  

 

Det er op til den politiske styregruppe at beslutte, hvilken model der ønskes. 

 

Herudover foreslås det, at indstillingskriterierne ændres fremover. Hidtil har 

man kun kunnet indstille  

 

 en kulturbegivenhed hvis primære sigte har været at præsentere en 

eller flere af følgende kunstneriske genrer: billedkunst, litteratur, film, 

musik, scenekunst  

 et værk: et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film og/eller en 

musikudgivelse. 

 

Det indstilles, at man fremadrettet også kan indstille en kulturbegivenhed 

eller et værk med et kulturhistorisk fokus ud fra følgende indstillingskriterier: 
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De indstillede kulturbegivenheder/værker skal:  

  

 have betaget publikum 

 have appelleret til et bredt publikum 

 have haft en høj kunstnerisk kvalitet og/eller konceptuel kvalitet (f.eks. en unik 
idé, proces m.m.) 

 have bibragt noget unikt inden for deres genre/kategori 

 have været med til at styrke den fynske kultur 

 

 

7. På vej mod en ny kulturaftale – og midtvejsevaluering 

Vi er nu halvvejs i denne kulturaftale, og skal så småt i gang med at 

overveje, hvordan vi kommer i mål med de aktiviteter vi har sat i gang og 

hvordan vi skal planlægge processen med at lave en ny aftale. 

 

Sekretariatet foreslår, at projektlederne først evaluerer indsatsen indtil nu og 

at hovedkonklusioner præsenteres på næste mødet i den politiske 

styregruppe den 24. april. 

 

I juni måned påbegyndes så småt processen med den nye kulturaftale. Der 

afholdes i den forbindelse møde med deltagelse af fagråd, netværk, 

projektledere og styregrupper.  

 

I efteråret udarbejdes den første råskitse til vision og indsatsområde.  

 

Med udgangspunkt i de valgte indsatsområder udvikles der nye initiativer i 

foråret 2018, hvorefter kulturaftaleudkastet færdiggøres. 

 

Den administrative styregruppe indstiller, at den foreslåede proces følges. 

 

8. Orientering fra sekretariatet 

Mod.Strøm – der er kommet mange projektforslag ind, forslagene skal i den 

kommende tid behandles lokalt i de nedsatte dommerpaneler. Når 

udvælgelsen i de enkelte kommuner er overstået, får den administrative 

styregruppes medlemmer projektforslagene til gennemsyn, så der kan gives 

lyd, hvis der er opmærksomhedspunkter sekretariatet skal være klar over. 

 

Nationalt filmseminar 24. januar 2017 – var et rigtigt vellykket seminar, 

afholdt med deltagelse af DFI og SDU, hvor SDUs forskningsrapport bl.a. 

blev præsenteret. Kulturregion Fyn blev anerkendt som en foregangsregion 

på filmområdet. 

 

Konferencen: Kulturens laboratorium, æstetiske læreprocesser i 

partnerskaber afholdes den 8. juni. Stine tjekker, om invitationen er sendt til 

begge styregrupper. Det er vigtigt at invitationen videreformidles lokalt til 

skoleafdelingerne, da de er vigtige aktører at få med. 

 

 

9. Evt. 

Planlægningen af studieturen skrider fremad. Der er afbud fra enkelte 

politikere. Af hensyn til muligheden for at få andre politikere med, sender 

Nete lidt info ud om turen, det kan videreformidles til eventuelle deltagere. 

 

 

 

 


