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Referat af møde i den administrative styregruppe 5. april 2017 

Mødet blev afholdt på biblioteket i Rudkøbing kl. 13-15.30. 

 
Til stede: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt Helle Jensen 
(Faaborg-Midtfyn), Anni Bagge Jensen (Langeland), Anja Knudsen (Nordfyn), Lasse 
Wilsdahl (Ærø), Morten Refskou (Svendborg), Stine Keiding (sekretariatet), Nete 
Gedde Jacobsen (sekretariatet). 

 

Afbud: Jan Hermansen (Nyborg), Morten Just (Kerteminde). 

 

1. Valg af ny formand for den administrative styregruppe 
Da Ellen Drost har fået nyt job, skal der vælges ny formand for den 
administrative styregruppe. Martin Petersen blev enstemmigt valgt. 
 
 

2. Midtvejsstatus  

Stine ridsede kort op, at Kulturregion Fyn nu er midtvejs i aftaleperioden, og 

der er derfor foretaget en midtvejsevaluering af projekterne.  

 

Sekretariatet har udvalgt fire problemstillinger, der ønskes afklaret. 

 

Det handler om vanskelighederne med rekruttering af unge, afvikling af EDIT 

24 gallaer, EDIT24s fremtid samt en ændring af BUNF-møder.  

 

Der blev efterlyst et mere udfoldet materiale til anvendelse i forbindelse med 

drøftelserne. 

 

Der er fra Martins side et ønske om mere præcise dagsordener, hvor det 

tydeligere fremgår, om der er tale om orienterings-, drøftelses- eller 

afgørelsessager. Der vil derfor blive arbejdet med dagsordenernes form 

fremover. 

 

I forhold til EDIT24 kan Kulturregion Fyn ikke understøtte EDIT24 i næste 

kulturaftale, idet Kulturregion Fyn ikke må støtte almindelig drift af en 

opgave.  

 

EDIT24 er en af Kulturregion Fyns store succeser med flere tusinde elever 

involveret, og vil være ”nemt at gå til” for andre, idet hele ”infrastrukturen” er  
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Det blev derfor aftalt, at der skal udarbejdes bud på alternative modeller. 

 

Det blev besluttet at udskyde punktet til næste møde i den administrative 

styregruppe. 

 

3. Samarbejdet med skoleområdet 

Flere af Kulturregion Fyns projekter retter sig mod skoleområdet.  

 

Sekretariatet oplever af og til, at det er vanskeligt at få folkeskolerne til at 

deltage i projekter. Problematikken har bl.a. været drøftet i BUNF-regi, og 

her er meldingen, at det også kan være svært at ”få hul igennem” for de 

kommunale medlemmer af BUNF. 

 

Det blev drøftet, at det nok er meget forskelligt hvad der skal til i den enkelte 

kommune for at få opbakning til projekterne. Meget er kontekst– eller 

personafhængig, og derfor er det vanskeligt at lægge samme løsningsforslag 

ned over alle kommuner. 

 

Der er uden tvivl ting aspekter ved projektafviklingen, Kulturregion Fyn kan 

gøre anderledes for at sikre større opbakning, og der kan i nogle kommuner 

også ske en større koordinering mellem kultur- og skoleområdet med henblik 

på at sikre skolernes deltagelse. 

 

• forskellige aspekter i forhold til problemstillingen blev drøftet, f.eks: 

 

• skal skoleområdet tidligere på banen, f.eks. i selve 

projektudviklingen? 

 

• kan dialogen på tværs af afdelinger og udvalg i den enkelte 

kommune styrkes? 

 

• kan Kulturregion Fyn være tidligere ude af hensyn til skolernes 

planlægning? 

 

En lidt tættere relation til de fynske kommunalbestyrelser kunne også 

overvejes – kan vi mødes i andre forbindelser end bare den ene gang om 

året, hvor der er kulturprisfest? Er der eksisterende fora eller anledninger, vi 

kan benytte? 

 

Spørgsmålet om styrket dialog med kulturudvalgene dagsordenssættes på et 

af de næste møder i den politiske styregruppe. Her er det vigtigt at få fokus 

på hor meget – eller hvor lidt - kommunerne har fået ud af Kulturregion Fyn. 

 

På næste møde i den administrative styregruppe tages punktet op igen. 

 
 

4. Innovative kulturprodukter – bilag 2 
Sekretariatet ønsker at komme i gang med initiativer under overskriften ”Nye 
formidlings- og samarbejdsprojekter”. 
 
Stine har drøftet sagen med fagrådet og fortalte, at Kulturregion Fyn ønsker 
at facilitere en match making proces, hvor kulturinstitutionerne finder 
sammen med aktører, de ikke plejer at samarbejde med.  
 
Fagrådet har vurderet, at den præsenterede model er enkel og giver 
kulturinstitutionerne mulighed for inspiration. 
 
Der var enkelte bemærkninger til ordvalget i det fremsendt, det justeres på 
baggrund af tilbagemeldingerne på mødet. 
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Det blev vurderet, at modellen giver god mening, da der med initiativet er 
fokus på at ”lokke” nye målgrupper til, så det ikke bliver de samme store 
kulturinstitutioner, der får midler. Der skal, som beskrivelse lægger op til, 
være opmærksomhed på at andre og mindre kulturinstitutioner også 
tilgodeses.  
 
Lokale opstartsmøder vil være en god idé – det kan måske lokke mindre 
aktører til. Kommunerne må meget gerne være behjælpelige med at rådgive 
om hvem der kan være interessante deltagere. 

 

Den administrative styregruppe godkendte, at sekretariatet afvikler projektet 

som beskrevet i bilag 2. 

 

 

5. Kulturmødet Mors 

Det er vigtigt at holde fast, at kulturen har en betydning i egen ret, og en god 

anledning til at drøfte dette kunne være at styregrupperne tager samlet til 

Kulturmødet Mors. 

 

Det blev drøftes, om deltagelse på kulturmødet kunne få et specifikt fokus ud 

over at bakke op om Kulturmetropolens bestræbelser på at sætte 

kulturaftalernes betydning på dagsordenen. Det kunne f.eks. være kulturens 

betydning for børns dannelse, kulturens betydning for bosætning, eller børn 

og unges digitale dannelse. 

 

Sekretariatet kan lave et tematiseret program for de styregruppemedlemmer, 

der ønsker at deltage. Udgangspunktet er, at fælles seancer kobles med 

deltagelse i oplæg i forskellige ”spor” Hvad kunne være interessant for 

politikerne at deltage i? Måske kunne man koble fælles seancer med ”spor”.  

 

Det blev besluttet at sekretariatet udarbejder et konkret forslag til et program 

(umiddelbart efter at programmet for Kulturmødet Mors er frigivet) Dette 

drøftes på efterfølgende møde i den administrative styregruppe. 

 

 

6. Hjælp under Mod.Strøm-ugen 

I festivalperioden har sekretariatetr brug for en kontaktperson i hver 

kommune, som kan hjælpe ved akut opståede situationer. Det er vanskeligt 

at forudse de typer af uheld eller udfordringer der kan opstå, så det er 

væsentligt at det er en kontaktperson, der har mulighed for at ”stille videre” til 

relevante kolleger der kan løse forskellige problematikker i den enkelte 

kommune. 

 

Den administrative styregruppe besluttede at der i hver kommune findes en 

lokal kontaktperson. 

 

 

7. Orientering 

Der er afholdt et godt og konstruktivt møde med FilmFyn om aftaleudkastet. 

Dette er lige nu ved at blive rettet til, og underskrives herefter. 

 

Der mangler kun at blive afholdt få forestillinger i Teater V’s turné til 

plejecentrene – det handler om Nordfyn, Nyborg, et par i Faaborg-Midtfyn og 

en enkelt på Ærø. Initiativet er blevet meget vel modtaget, og der er kommet 

fine tilbagemeldinger. 

 

Filmtalentprojektet er under udvikling under overskriften FilmFREAK. 

Udviklingen sker med sparring fra fagrådet. 
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Der blev efterspurgt en større synlighed ift fagrådene og deres arbejde, evt. 

kunne en repræsentant for fagrådet deltage på styregruppemøde.  

 

I forbindelse med forberedelserne til den næste kulturaftale er det besluttet 

at evaluere ikke bare på projekterne men også på hele det administrative 

”set up”. Det er 10 år siden den administrative ramme blev udarbejdet, og 

selv om der er sket justeringer undervejs, ønskes der et helhedsblik på, om 

nogle fora eller rutiner med fordel kan ændres. 

 

8. Evt. 

Fremover vil dagsordenen blive skærpet, således at sagsfremstilling og 

indstilling fremstår mere tydelig. 

 

Budgetopfølgning vil være med på dagsordenen som fast punkt fremover. 

 

Der efterlyses en kulturchef og en politiker som vil deltage i en paneldebat i 

forbindelse med konferencen den 8. juni (Kulturens Laboratorium). Der 

meldes tilbage til Stine. 

 

Der sendes revideret program for studieturen ud efter påske. Næste møde i 

den politiske styregruppe den 24. april forsøges flyttet, således at det 

afholdes på turen og ikke i Assens. 

 

Der er kulturpolitik under udarbejdelse på Langeland – materiale sendes 

med referatet ud. Sædvanen tro ”Kunstnernes åbne døre” i påsken med 44 

kunstnere tilmeldt. 

 


