Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Møde i den administrative styregruppe 28. januar 2016
Mødet blev afholdt i den tidligere byrådssal på Kerteminde Bibliotek.
Til stede: Anja Knudsen, Ellen Drost, Morten Refskou, Morten Just, Peter Nielsen,
Stine Keiding, Nete Gedde Jacobsen (referent).
Afbud: Christian Tønnesen, Anni Bagge Jensen, Jan Hermansen.
Lars Mitch Fischermann og Mikkel Jacobsen fra Supersonic deltog under punkt 1.
Troels Borch fra Østfyns Museer fortalte indledningsvist om projektet ”Mit Østfyn” –
et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn. PP og
undervisningsmateriale sendes ud med referatet.

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

__________________
1. Film-talentprojekt
Lars Mitch Fischermann holdt oplæg om det filmprojekt Supersonic har på
tegnebrættet – nemlig etableringen af et fynsk Filmhus. Baggrunden for
projektet er en oplevelse af, at der mangler filmhåndværkere på Fyn:
Tonemestre, location scouts, sminkører, b-fotografer osv. Det er en tendens
der gør sig gældende ikke bare på Fyn men i hele Danmark. Det kommende
Supersonics filmhus-projekt skal bl.a. skabe en platform for unge, som har
filmtalent men ikke vidste, at de skulle gå filmvejen. Den overordnede tanke
med filmhuset er at kunne tiltrække og fastholde filmaktører på Fyn.
Projektet retter sig mod flere målgrupper - Kulturregion Fyn tænkes ind i
projektet i forhold til folkeskoledelen – den åbne skole, understøttende
undervisning osv. Der kan evt. også etableres et muligt samarbejde med
filmprofilskolerne om projekt- og praktikforløb.
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_____________________
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.
Den administrative styregruppe savnede oplysninger om økonomi og en
mere præcis beskrivelse af, hvor Kulturregion Fyn kommer ind i projektet.
Det blev derfor drøftet, at det er vigtigt enten at få defineret, hvor
Kulturregion Fyn naturligt passer ind eller hvor projektet kan vises hen – for
det er et rigtigt godt projekt.
Filmfagrådet har drøftet projektet og været positivt indstillet.
Den administrative styregruppe støtter ikke projektet på det foreliggende
grundlag. Sekretariatet kigger – sammen med fagrådet - på ny på, hvordan
et talentudviklingsprojekt kan strikkes sammen.
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2. Den Fynske Kulturpris
Vinderen af Den fynske kulturpris findes i dag på baggrund af indstilling fra
en fagjury og en efterfølgende beslutning i den politiske styregruppe.
Det skal nu drøftes, om denne model er den mest hensigtsmæssige, eller
der bør vælges en anden model. Sekretariatet har opstillet fire forskellige
modeller. Fordele og ulemper ved disse blev diskuteret.
Inden forelæggelse for den politiske styregruppe rettes de foreslåede
modeller til, så der mere stringent belyses fordele og ulemper ved alle
modeller.
Model D tydeliggøres: der vælges fem finalister men kun tre indstilles til den
politiske styregruppe, som vælger den endelige vinder.

3. Kunstsamlingen
Kunstsamlingen er nu blevet gennemgået dels af en repræsentant fra
Lauritz.com og repræsentanter for Brandts, Johannes Larsen Museet og
Faaborg Museum. Den første for at komme med et bud på samlingens
værdi, de sidste for at kortlægge, hvilke værker der har særlig fynsk
interesse.
Det indstilles at værkerne fordeles på fynske museer og kommuner, ud fra
den faglige vurdering foretaget af repræsentanter for museerne, dog skal alle
kommuner i Kulturregion Fyn have det samme antal værker. For at sikre, at
alle kommuner får lige mange værker, suppleres der op med de værker, som
museerne har vurderet skal sælges. Dette sker ved lodtrækning. Ingen
værker gives direkte til kulturinstitutioner men til kommunerne, hvor
institutionerne er hjemmehørende. Det er herefter op til kommunerne at
beslutte, hvad der skal ske med værkerne.
Anni havde inde mødet indsendt en opfordring om at se på kriterierne for
tildeling af prisen. Om ønsket kan dette punkt tages op på et senere møde.

4. Kulturregion Fyn-puljen
For at sikre muligheden for at realisere nye projekter eller initiativer
undervejs i den nye kulturaftale foreslås det at etablere en pulje. Der kan
afsættes 0,5 mio. kr., som den politiske styregruppe kan råde over.
Sekretariatet har opstillet forskellige pulje-modeller, som hver især blev
vurderet. Der er fordele og ulemper ved dem alle, men der bør ved valg af
model være opmærksomhed på, at administrationen af puljen ikke skal være
en stor administrativ byrde for sekretariatet.
Den temabaserede pulje vurderes at være mest hensigtsmæssig samlet set,
derfor indstilles denne.

5. Gennemførelse af projekter
Sekretariatet oplever, at det indimellem er vanskeligt at få opbakning lokalt i
kommunerne til projekter og indsatser. Det kan der være mange grunde til.
Erfaringen er, at det nogle gange kan være svært at få ”hul igennem” til
skoleområdet, måske fordi der her ikke er samme ejerskab til Kulturregion
Fyns indsatser, som der er på kulturområdet.
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Sekretariatet oplever, at skoler eller ungdomsskoler melder hus forbi ift
projekter som den politiske styregruppe har nikket til, f.eks. til deltagelse i
filmprofilskole-projektet eller ungekulturrådet.
Problemstillingen blev drøftet. En mulig løsning kan være, at dialogen
mellem kultur- og børn- og ungeområdet i de enkelte kommuner styrkes. Det
kan således være nødvendigt at drøfte de helt konkrete projekter med
skolechefen, så der er en øget opmærksomhed på kommunens
projektdeltagelse.
Sekretariatet og projektlederne skal fremadrettet cc den administrative
styregruppe, når vigtige dokumenter og opgaver sendes ud til KultNet og
BUNF.

6. Nyt fra sekretariatet
Det Kongelige Teater kommer også i år til Fyn med Sommerballetten. Da
arrangementet måtte aflyses sidste år pga regn, får Nordfyns Kommune
arrangementet igen i år. Det holdes måske på Dallund Slot – hvis det kan
lade sig gøre, ellers er der andre muligheder i baghånden.
Underskrivelsesarrangementet afholdes den 22.2. fra 16-18 på Egeskov
Slot. Programmet er på plads, bl.a. skal politikerne med en stencil markere
egen kommune på et Fynskort. Det skal overvejes om borgmesteren fra
Faaborg-Midtfyn skal holde tale, sekretariatet drøfter dette med Lene
Høsthaab. De fynske borgmestre inviteres med til arrangementet. Den
administrative styregruppe melder ind til Nete, hvis der er nøglepersoner, de
gerne vil have inviteret.
Stine og Nete har været på besøg i kulturudvalget i Kerteminde Kommune
og skal holde oplæg for kulturudvalget i Nordfyns Kommune til marts.
Sekretariatet stiller meget gerne op, hvis flere udvalg har lyst til at få besøg.
Nogle udvalg har mere brug for at få et politisk perspektiv på Kulturregion
Fyns arbejde, her kan det evt. være en mulighed at invitere Lene Høsthaab.
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