Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den administrative styregruppe 18. august 2016
Mødet blev afholdt på rådhuset i Bogense.
Til stede: Ellen Drost, Morten Just, Anja Knudsen, Mai-Britt-Helle Jensen, Line
Lykke Haukrogh (under punkt 1), Nete Gedde Jacobsen.
Afbud: Morten Refskou, Kimma Vingaard Thomsen, Jan Hermansen, Peter Nielsen.
Anni Bagge Jensen, Stine Keiding.

24. august 2016
Odense Slot
Nørregade 36
5000 Odense C
Tlf.
65512806
E-mail ngj@odense.dk
www.kulturregionfyn.dk

__________________
Der var afbud fra fem af styregruppens medlemmer, men da der er givet skriftlige
tilbagemeldinger fra tre af de fraværende, vurderes forsamlingen at være
beslutningsdygtig. Ellen medtog de fraværendes kommentarer i behandlingen af
dagsordenspunkterne.
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1. Kulturregion Fyns eksterne kommunikation
Line Lykke Haukrogh – ny deltidsansat medarbejder i Kulturregion Fyn præsenterede sig selv. Line har en baggrund som journalist og har tidligere
arbejdet i bl.a. Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.
Line har indtil nu koncentreret indsatsen mest på at synliggøre Kulturregion
Fyn og vores arrangementer på de sociale medier. I den forbindelse kan
nævnes, at Line har sørget for, at Kulturregion Fyn nu også er på Instagram.
Det er Lines plan bl.a. at udnytte mulighederne i Instagram Stories i
forbindelse med vores branding – f.eks. når vi er på Kulturmødet Mors.

_____________________
Kulturregion Fyn er et
samarbejde mellem
9 fynske kommuner
og Kulturministeriet,
som har til formål at
fastholde og fremme
samarbejdet mellem
de fynske kommuner

på kulturområdet.

I forhold til vores hjemmeside ved vi, at den mest besøges at folk, der har et
ærinde derinde i forvejen – eller er blevet ledt derind via Facebook eller
andre sider. Det blev i den forbindelse drøftet, om Kulturregion Fyn og de
enkelte kommuner kan arbejde mere sammen ift eksisterende
Facebooksider, herunder om der er nogle smarte tekniske
løsninger/integrationsmuligheder.
Det blev drøftet, om det er en god idé at lave en oversigt over de af årets
begivenheder i Kulturregion Fyn-regi, vi gerne vil have politikernes
opmærksomhed på. Det er ikke alle politikere der er på f.eks. Instagram, og
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den mængde af læsestof, politikerne præsenteres for, er i forvejen stor. Flere
politikere får primært deres information om Kulturregion Fyn fra den
administrative chef på området, så behovene varierer fra politiker til politiker.
Line fortalte, at hun lige nu er ved at lave en statusrapport 2015-2016 for
Kulturregion Fyn. Det er planen, at rapporten kun skal eksistere som pdf og
ikke i en trykt version – men den laves i et printvenligt format. Det blev
pointeret, at det er vigtigt i årsrapporten at tydeliggøre, at Kulturregion Fyn
laver projekter i en størrelsesorden, som den enkelte kommune ikke kan lave
selv og at huske det store perspektiv, nemlig at indsatsen har et Fynsperspektiv.
Det er vigtigt at huske citater fra deltagere i vores projekter – de er med til at
give troværdighed.
Som Kulturregion Fyn skal vi blive bedre til at markere os i medierne – vi har
mange flotte projekter at fortælle om. Muligheder kunne være at promovere
forskningen omkring filmprofilskolerne, de kommende teatertilbud til ældre
og lignende. En anden mulighed kan være at markere os i debatten i forhold
til f.eks. ministerens meldinger om den reducerede støtte til kulturen. Line
overvejer muligheder.

2. Teater til ældre
Sekretariatet har undersøgt mulighederne for at købe teaterforestillinger til
de ældre på plejecentre. Odense Kommune har tidligere entreret med Teater
V og har rigtigt gode erfaringer med dem – det er gode forestillinger, som
formår at engagere de ældre.
Morten Refskou har pr. mail stillet en række spørgsmål, som blev drøftet,
herunder om ordren skal i udbud og om flere teatre har været kontaktet.
Sekretariatet har tidligere indhentet en mundtlig vurdering af
udbudsspørgsmålet, denne bedes bekræftet skriftligt. Sekretariatet har haft
kontakt til ældreområdet i Odense Kommune, som har anbefalet Teater V,
derfor foreslås dette teater.
Anni har, ligeledes pr mail, stillet spørgsmålstegn ved, om der kan ændres
på fordelingen af forestillinger, da der er mange ældre på Langeland.
Odense Kommune vil være åben for at drøfte, om Ærø og Langeland skal
have et par af de forestillinger, Odense ellers skulle have haft.
Nete kontakter Teater V og beder om forslag til turneplan for begge
forestillinger, så der – hvis det er muligt - kan fremlægges datoplan på
mødet.

3. Studietur til Pafos april 2017
Sekretariatet har nu indhentet forslag på forskellige rejseruter til Pafos ifm
studieturen april 2017. De forskellige muligheder blev drøftet. Der er i den
administrative styregruppe overvejende interesse for at flyve fra Hamborg,
men afgørelsen er op til den politiske styregruppe, her indstilles ikke noget.
Hvis der flyves til og fra Hamborg, er hjemkomst lørdag ikke muligt, da
Germania ikke flyver på ruten denne ugedag. Det undersøges, om der kan
bookes hjemtransport til de der ønsker det allerede lørdag.
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4. Problematik ifm Kulturpris 2016
Både Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune har indstillet
CARL til den fynske kulturpris – hvordan skal fordelingen af præmiesummen
håndteres, hvis CARL vinder?
Problematikken blev drøftet. Da det ikke er den indstillende kommune men
konsortiet bag der i givet fald vinder prisen, er det også dem der må afgøre,
hvordan pengene fordeles.

5. Orientering fra sekretariatet
DFI:
DFI har vist stor interesse for vores filmindsats for førskolebørn og ønsker et
tættere samarbejde på området. Vi er derfor i dialog med DFI om udvikling af
materiale til førskolebørn - med inspiration/afsæt i vores Pixi-materiale.
DFI vil gerne bekoste udvikling af en APP med filmaktiviteter og sparring
målrettet pædagoger i dagtilbud (i hele landet).
Det er rigtigt godt, da det er en udviklingsopgave, vi ikke ville kunne løfte
selv.
Mandag den 22.8. afholdes der møde mellem Anne Bertram og Ditte
Mejlhede (Kulturregion Fyn) og chef hos DFI Børn og
unge Claus Hjorth og specialkonsulent Charlotte Giese. Mødet er primært på
DFIs initiativ og vil handle om konkrete samarbejdsmuligheder vedr. deres
og vores filmindsats målrettet førskolebørn.
Vores oplevelse er, at DFI ser Kulturregion Fyns filmprojekt "Film for børn og
unge" som et slags laboratorium for udvikling inden for det filmpædagogiske
område. Et (udviklings-)samarbejde med dem kan gå ud på, at vi leverer
fynske dagtilbud og skoler, som afprøver metoder og redskaber inden for det
film-/mediepædagogiske.

Kulturmødet Mors:
Kulturregion Fyn er godt repræsenteret på Kulturmødet Mors, bl.a. skal
Ellen, Anne Bertram og Cecilia de Jong på scenen og præsentere vores
filmindsats og Kulturens Laboratorium.
Morten Refskou, Hasse Winther og Stine Larsen fra Faaborg Midtfyn
Kommune deltager også på Mors.
OFF:
OFF sender den 1. september 2016 direkte til locations i seks kommuner på
Fyn. Nete undersøger hvordan kommunerne er udvalgt og skriver dette i
mailen, når referatet sendes ud.

6. Evt.
De enkelte kommuner orienterede om, hvad der rør sig på kulturområdet lige
nu. I Kerteminde fylder drøftelser om budgettet, i Faaborg Midtfyn er det ”den
kulturelle rygsæk”, på Nordfyn er det museumsområdet og i Odense er der
gang i festivalerne med først Blomsterfestival og dernæst HCA Festival,
Karrusel, OFF og Phono-festival. Havnebadet er åbnet og blevet en stor
succes.
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På Langeland er Ørstedsprisen netop uddelt til Eske Willerslev ved et
forrygende og velbesøgt arrangement i Ørstedspavillonen.
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