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Referat af møde i den administrative styregruppe 29. januar 2018 

 
Mødet blev afholdt kl. 13-15.30 på Otterup Bibliotek- og Borgerservice, Søndergade 
2, 5450 Otterup. 
 
Indkaldt: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt Helle Jensen 
(Faaborg-Midtfyn), Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Anja 
Knudsen (Nordfyn), Jan Hermansen (Nyborg), Lasse Wilsdahl (Ærø), Søren 
Thorsager (Svendborg), Stine Keiding (sekretariatet), Nete Gedde Jacobsen 
(sekretariatet), Kontorchef Jette Larsen, Odense Kommune, deltager under punkt 1. 
 
Afbud: Jette Larsen, Morten Just.  

 

A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

 

1. Forslag til løsning af den økonomiske udfordring 
De fem forslags fordele og ulemper blev gennemgået og drøftet. Opera i det fri og 
Sommerballetten friholdes for besparelser, da begge arrangementer er store 
publikumssucceser, og er med til at sikre Kulturregion Fyns synlighed. 
Kulturprisfestens fortsatte eksistens skal også sikres, og det samme skal 
studieturene (på et eller andet niveau), evt. med en ekstra kommunal 
medfinansiering ved deltagelse. 

 

Indstilling: Den administrative styregruppe indstiller model A og E med følgende 

ændringer: 

 

- at der skal tilføjes prisfremskrivning gældende fra nu og frem.  

- at en del af besparelsen skal findes på andre poster, f.eks. studietur.  
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2. Godkendelse af tilrettede forretningsordener og funktionsbeskrivelse 
Martin fortalte, at Sekretariatet har rettet forretningsordener og funktionsbeskrivelser 
til som aftalt. Der blev på mødet kommet med en enkelt tilføjelse til listen over 
sekretariatets opgaver, nemlig at sekretariatet arbejder med forberedelse af ny 
kulturaftale. 

 

Indstilling: 
Den administrative styregruppe indstiller, at den politiske styregruppe godkender den 
reviderede forretningsorden for den politiske styregruppe og den reviderede 
forretningsorden for den administrative styregruppe. Den reviderede 
funktionsbeskrivelse for sekretariatet bedes også godkendt med den tilføjelse til 
opgavelisten, at sekretariatet også arbejder med forberedelse af ny kulturaftale. 

 

 

B: Sager til afgørelse i den administrative styregruppe 

 

3. Mødeplan 
Den administrative styregruppe vedtog på sit møde den 23. november 2017 
mødeplan for de to styregrupper. Det har efterfølgende vist sig, at der er flere 
politikere, der ikke kan deltage i styregruppemøder, når de er lagt mandage. Den 
administrative styregruppe ønsker derfor, at sekretariatet laver en ny mødeplan. Til 
brug for dette indsender de kommuner, der endnu ikke har gjort det, oversigt over 
hvornår de politiske møder afholdes lokalt (byråds- og udvalgsmøder). 

 
Beslutning: 
Den administrative styregruppe besluttede at fastholde mødet i den politiske 
styregruppe den 19.2.18. Resten af mødeplanen laves om, så der ligger færre møder 
om mandagen. 
 
 

C: Sager til drøftelse/forberedelse 

 

4. Program for studietur  
Udkastet til program blev drøftet. Styregruppen ønsker et bredere fokus på 
filmområdet, herunder Edit24 og på hvordan vores filmindsats understøtter ”den 
åbne skole”. Det blev drøftet, hvorvidt DFI som vigtig samarbejdspartner kan spille 
en aktiv rolle på mødet.  
 
Der sættes ikke i denne omgang fokus på kulturtiltag målrettet ældre. 
 
Sekretariatet udarbejder nyt forslag til indhold. 

 

Beslutning: 
Den administrative styregruppe anmoder sekretariatet om at udarbejde konkret 
forslag til program hvis Folketingets Kulturudvalg siger ja til at komme på studietur til 
Fyn. 

 

5. Eventuel videreførelse af projekter med driftsmæssig karakter 

Den administrative styregruppe drøftede en eventuel fortsættelse af initiativerne 

Edit24, Børnebiffen og Med skolen i biografen. Styregruppen ønsker en klar melding 

– snart – fra styrelsen dels om hvilke planer, den har i støbeskeen og dels om 

muligheden for at omprioritere de tidligere amtslige tilskud udenfor lov. 

 

Beslutning: 
Den administrative styregruppe bad sekretariatet om at arbejde videre med 
beskrivelse af konkrete forslag på baggrund af dagens drøftelser. 
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6. Møde med kulturminister Mette Bock 

Martin orienterede om møde med kulturminister Mette Bock. Ministeren har - stadig -

et meget stort fokus på, at statens penge skal bruges på udvikling og ikke på drift. 

Det kan få betydning for de tilskud, Kulturregion Fyn yder (de tidligere amtslige 

tilskud udenfor lov). 

 

Den administrative styregruppe drøftede på den baggrund hvilke principper, der kan 

anvendes ved en eventuel omfordeling. 

 

Følgende principper blev foreslået: 

 

- Være med til at understøtte realiseringen af Kulturregion Fyns vision 

- Komme mange fynboer til gode 

- Skabe værdi for borgerne på tværs af de fynske kommuner 

- Have et udviklingsmæssigt perspektiv – enten ved at være et tilbud, der hele 

tiden selv udvikler sig – eller ved at stille noget til rådighed, der udvikler 

stadigt nye brugere (som Edi24) 

- Have en ambition om inden for en årrække at være selvkørende 

 

Tilskud til idræt blev drøftet. Da idrætsområdet hører under ministerens ressort, giver 

det i et vist omfang mening stadig at kunne støtte idrætsinitiativer også fremover.  

 

Beslutning: 

Den administrative styregruppe anmoder sekretariatet om at opstille forslag til 

principper for en eventuel omfordeling af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov. 

 

7. Gensidig orientering om initiativer i de respektive kommuner 

Styregruppen drøftede, hvordan det sikres, at de enkelte kommuner holder hinanden 

orienterede om lokale kulturinitiativer af fælles interesse. 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at de enkelte kommuner fremover orienterer ”bordet rundt”. Efter 

denne model har været afprøvet nogle gange, og niveauet for hvad der orienteres 

om er præciseret, løftes initiativet ind i den politiske styregruppe. 

 

 

D: Sager til orientering 

8. Sekretariatet orientererede om: 
 

- Proces for valg af formand for den politiske styregruppe. 
- Indhold - dagsorden til møde i den politiske styregruppe 
- Intromateriale om Kulturregion Fyn og kulturaftalen til de lokale udvalg 

- Innovative kulturkoncepter 

- Law Shifters 

 

9. Evt. 

Der er et fælles ønske om, at værtskommunerne fremover serverer frokost til 

styregruppemøderne af hensyn til de mødedeltagere, der har lang transporttid. 


