Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den politiske styregruppe 26. oktober 2017 kl. 13-15.30
Mødet blev afholdt på Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde.
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Fagjurymedlemmerne Karsten Auerbach, Anders Nyborg og Anton Hemmingsen
deltog under punkt 1.
Mødet blev indledt med en rundvisning på Kulturhus Fjorden ved Jens Gantriis fra
Frivilligcenter Kerteminde.

1. Vinder af den fynske kulturpris (lukket punkt)
Den politiske styregruppe valgte i enstemmighed vinderen af den fynske
kulturpris.

Kulturregion Fyn er et
samarbejde mellem de
9 fynske kommuner
og Kulturministeriet,
som har til formål at
fastholde og fremme
samarbejdet mellem
de fynske kommuner

på kulturområdet.

2. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet orienterede om:
Mod.Strøm-festivalen, herunder viste den film, der blev produceret ifm
festivalen.
Møde med Slots- og Kulturstyrelsen.
Den 12. september blev der afholdt møde i den administrative følgegruppe
med deltagelse af kulturregionerne og Slots- og Kulturstyrelsen. På mødet
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blev der bl.a. orienteret om, at styrelsen i december vil udsende forskellige
modeller for et nyt aftalekoncept i høring, og i marts indkalde til konference
herom.
På mødet gjorde styrelsen også opmærksom på, at de har fokus på
fordelingen af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov og pointerede, at man
forventede den samme opmærksomhed på tilskuddene (herunder om det
stadig er de rette, der modtager dem) fra kulturregionerne.
Der var følgende kommentarer til ovennævnte:
-

-

I en ny kulturaftale foreslås det at der, med udgangspunkt i de ting vi så
på studieturen til Ruhr-distriktet, arbejdes mere systematisk med en
fynsk kultur-rute.
At der i en ny aftale kan arbejdes videre med de gode erfaringer med at
bringe kultur ud til de, der ikke kan opsøge den selv.
At vi fortsæt skal tænke den åbne skole ind i vores projekter.

3. Evt.
Sekretariatet er inviteret til Litauen for at fortælle om projektet ”Kulturens
Laboratorium” på en international konference.
Der har været afholdt børnekulturfestival på Langeland. I den forbindelse
kom bloggeren Astrid Olsen forbi, hvilket var en stor succes.
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