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Mødet blev indledt med at Finn Gramvad viste rundt og fortalte om ”H C A Boxen”.

1. Overblik over projekter og indsatser
Formålet med dette dagsordenspunkt var at få et fælles overblik over indholdet i
Kulturregion Fyns projekter under de tre indsatsområder i den nye aftale.
Projekterne for 2015/16 blev gennemgået, og indholdet i disse blev drøftet. Det blev
aftalt, at film-talentudviklingsprojektet drøftes igen i den politiske styregruppe. Desuden blev det foreslået, at man evt. kan låne Landstingssalen på Christiansborg for at
fortælle folketingspolitikerne om projektet Modstrøm.

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.

Sekretariatet gjorde kort rede for de større politiske beslutninger, der skal træffes i
Kulturregion Fyn regi i 2016.
2. Oplæg om film-indsatsområdet ved Anne Bertram
Projektleder Anne Bertram holdt oplæg om ”Film for børn og unge”. Projektet, som
er meget omfattende, skal styrke børn og unges almene dannelse, læring, kreativitet
og sociale kompetencer ved at arbejde med filmmediet.
Se mere på www. filmportalfyn.dk.
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Anne Bertram fortalte, at der ses en stigning i antallet af tilmeldte til Edit 24, men at
der stadig er plads til flere – og at der er en vis spredning ift kommunernes benyttelse af tilbuddet. Anne udarbejder statisktik over Edit 24, denne sendes til styregruppen.
Det blev foreslået, at den konference, der lægges op til skal afholdes i forbindelse
med filmindsatsen, kan placeres samtidig med OFF.

3. Evaluering af kulturprisfest
Der blev givet udtryk for, at kulturprisfesten blev godt afviklet, og at Anexet var en
flot ramme om festen. Der var god musik og dygtige performere, og Mette Holm
gjorde en fin indsats som konferenicer. Det var positivt, at der blev brugt unge fra
kulturcampen i forbindelse med festen.
Hvis man ikke havde været på Lundsgaard før, var det svært at finde Anexet i mørket, man kunne overveje bedre skiltning/belysning.

4. Mødeplan
Sekretariatet har – på baggrund af indsendte mødekalendere – udarbejdet forslag til
mødeplan for 2016. Der forudses afbud til to af møderne – Nete undersøger, om der
kan findes alternativer, hvis ikke fastholdes det foreslåede. Ift mødet på Ærø skal
det overvejes, om noget af tiden på færgen kan bruges til at holde møde – det skal i
givet fald koordineres med deltagerne fra Ærø.
Der er aftalt underskrivelsesceremoni den 22. februar på Egeskov Slot. Harald Haugaard og Helene Blum optræder, og Syngedrengene fra Assens gør sandsynligvis
også – her afventes endeligt svar.

5. Fynske kulturbegivenheder 2016
Henrik Neelmeyer (Egeskov Slot) har tidligere henvendt sig med et ønske om, at der
udarbejdes en oversigt over større fynske kulturbegivenheder til brug for deres (og
andre kulturaktørers) planlægning af nye begivenheder. KultNet har sendt forslag til
arrangementer til listen ind, og sekretariatet har vurderet, hvilke der kunne vælges
ud. Fremsendte oversigt er derfor et forslag til drøftelse.
Det blev aftalt, at frikadellefesten på Langeland og Sommerrevyen pilles ud, og at
listen derefter anses for færdig. Den trykkes ikke, men skal kun findes i en elektronisk version.

6. Orientering fra sekretariatet
Kunstsamlingen er nu blevet gennemgået af repræsentanter for Østfyns Museer,
Brandts og Faaborg Museum. De har identificeret de værker, der har særlig interesse set i et fynsk perspektiv. På næste møde i den politiske styregruppe fremsættes –
på baggrund af bl.a. museers vurdering - endeligt forslag til kunstsamlingens fremtid.
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Som udløber af studieturen til Ruhr-distriktet opstilles der som aftalt forslag til en
fynsk kulturuge. Sekretariatet arbejder på sagen og fremlægger en model for hvordan kulturugen kunne gribes an på et kommende møde.
7. Evt.
Det blev foreslået, at sekretariatet holder oplæg om kulturaftalen for de kulturudvalg,
der ønsker det. Det vil sekretariatet meget gerne.
Det blev foreslået at der skrives en kronik om filmindsatsområdet – f.eks. til Fyens
Stiftstidende. Der kan også laves et indlæg til ”Danske Kommuner”.
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