Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den politiske styregruppe 12. december 2017
Mødet blev afholdt kl. 13-15.30 på Tobaksgården, Tobaksgården 7, 5610 Assens.
15. december 2017

Til stede: Lene Høsthaab (Faaborg-Midtfyn), Jan Ole Jakobsen (Langeland), Erik
Rosengaard (Nyborg), Ena Nørgaard (Assens); Freddy Andersen (Nordfyn).
Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt Helle Jensen (FaaborgMidtfyn), Morten Just (Kerteminde), Jan Hermansen (Nyborg), Søren Thorsager
(Svendborg), Stine Keiding (sekretariatet), Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet).
Afbud: Jane Jegind (Odense), Anja Knudsen (Nordfyn), Anni Bagge Jensen, Lars
Ole Valsø (Kerteminde), Henrik Nielsen (Kerteminde), Lasse Wilsdahl (Ærø), Carl
Jørgen Heide (Ærø), Kurt Christensen (Nordfyn).

1. Kongelig Sommerballet og Opera i det fri
Det Kongelige Teater har sædvanen tro henvendt sig for at høre, hvorvidt
Kulturregion Fyn er interesseret i at få besøg af Kongelig Sommerballet og Opera i
det fri sommeren 2018. Placering af arrangementerne blev drøftet kort.
Beslutning
Nyborg Kommune får Kongelig Sommerballet i 2018 og Langeland Kommune får
Opera i det fri.

2. Tiltrædelse af anbefalinger fra kulturmetropolen om kulturaftalerne
Lene redegjorde for de tre anbefalinger Kulturmetropolen har fremsendt som
opfølgning på debatten på Kulturmødet Mors. Anbefalingerne blev drøftet.
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Beslutning
Den politiske styregruppe tiltrådte anbefaling 2 og 3 fra Kulturmetropolen. Anbefaling
1 blev ikke tiltrådt, idet den foreslåede tidsramme på op mod 12 år vurderes at være
for lang.

3. Børneteater og opsøgende teater
Den nuværende fordelingsnøgle afspejler ikke udviklingen i kommunernes reelle
forbrug. De fire foreslåede modeller blev kort drøftet.
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Beslutning
Model 4 vælges, når den nuværende kulturaftale udløber 31.12.2018.

B: Sager til drøftelse/forberedelse i den politiske styregruppe
4. Opfølgning på Kulturprisfest i Helios
Drøftet.

C: Sager til orientering
5. Sekretariatet orienterer om:
Studietur til Fyn
Martin Petersen gav en kort status på drøftelsen i den administrative styregruppe.
Sekretariatet udarbejder forslag til indhold, som drøftes i den administrative
styregruppe.
Introprogram
Introduktion af den nye styregruppe blev drøftet. Det skal overvejes, om sekretariatet
kan udarbejde en introduktion som styregruppemedlemmerne kan bruge i egen
kommune/til orientering af eget kulturudvalg.
Det er også en mulighed at bruge statusrapporten for 2017 i promoveringen, den er
lige på trapperne.
Status på ny aftale.
Martin Petersen gav en kort status på samtale med Ole Winther.
Opsamling på aftaleperioden
Sekretariatet viste highlights fra de fire år, der er gået.

6. Evt.
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