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Referat af møde den 19. februar 2018 i den politiske styregruppe for 

Kulturregion Fyn 

 

Mødet blev afholdt i mødelokalet ”Salen” på Odense Slot, Nørregade 36, 5100 

Odense C. 

 

Til stede: 

Den politiske styregruppe: Finn Brunse (Assens), Tine Riis Kristensen (Kerteminde), 

Mette Landtved-Holm (Nordfyns), Erik Rosengaard (Nyborg), Jane Jegind (Odense), 

Lars Erik Hornemann (Svendborg), Minna Henriksen (Ærø). 

 

Den administrative styregruppe: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), 

Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Aase Nielsen (Nordfyn), 

Jan Hermansen (Nyborg), Søren Thorsager (Svendborg), Stine Keiding 

(sekretariatet), Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet), tidl. formand for den politiske 

styregruppe Lene Høsthaab. Vicekontorchef Jette Larsen, Odense Kommune, deltog 

under punkt 4.  

 

Afbud:  

Den politiske styregruppe: Jan Ole Jakobsen (Langeland), Anne Møllegaard 

Mortensen (Faaborg-Midtfyn) 

 

Den administrative styregruppe; Lasse Wilsdahl (Ærø), Mai-Britt Helle Jensen 

(Faaborg-Midtfyn).  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. februar 2018 

 

Odense Slot 

Nørregade 36 

5000 Odense C 

 
Tlf.       65512806 
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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. 
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1. Valg af formand for den politiske styregruppe, herefter 

præsentationsrunde 

Jane Jegind foreslog Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune, som ny formand 

for den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn. Lars Erik Hornemann blev valgt i 

enstemmighed. 

 

Herefter præsenterede medlemmerne af styregruppen sig for hinanden. 

 

2. Introduktion til Kulturregion Fyn  

Lene Høsthaab, tidligere formand for Kulturregion Fyns politiske styregruppe, og 

Martin Petersen, formand for den administrative styregruppe samt Stine Keiding fra 

sekretariatet gav en overordnet introduktion til Kulturregion Fyns organisering, 

økonomi og indsatsområder. 

 

Introduktionen gav anledning til en drøftelse af tilskuddene til amtsorganisationer. 

Hvad er det for noget, hvilke krav stilles der til anvendelse og afrapportering osv.? 

Punktet tages op på næste møde i den politiske styregruppe. 

 

Under gennemgangen blev styrelsens omprioritering af midler i forbindelse med 

Aarhus2017 drøftet. Formanden skriver til kulturministeren for en afklaring. 

 

 
A: Sager til beslutning i den politiske styregruppe 
 

3. Godkendelse af tilrettede forretningsordener og funktionsbeskrivelse 

Det blev konstateret, at der er tale om små justeringer af forretningsordenen for de to 

styregrupper og funktionsbeskrivelsen for sekretariatet. Der var ingen bemærkninger 

i øvrigt hertil. 

 

Beslutning:  

Den politiske styregruppe godkendte den reviderede forretningsorden for den 

politiske styregruppe, den reviderede forretningsorden for den administrative 

styregruppe og den reviderede funktionsbeskrivelse for sekretariatet. 

 

 

B: Sager til drøftelse i den politiske styregruppe 
 

4. Økonomisk prioritering 

En evt. omprioritering af midler mellem kulturregionerne (som drøftet under punktet 

”Introduktion”) vil kunne ændre forudsætningerne for de opstillede modeller. Punktet 

blev derfor lavet om fra et beslutnings- til et drøftelsespunkt. 

 

Vicekontorchef Jette Larsen, Odense Kommune, gennemgik de to foreslåede 

modeller, som herefter blev drøftet.  

 

Beslutning:  

Den politiske styregruppe bad sekretariatet arbejde videre med model A, herunder: 

 

• bede Borgmesterforum om at tage stilling til spørgsmålet om 

prisfremskrivning af kommunernes bidrag til Kulturregion Fyn.  

 

• sørge for at dagsordenssætte ”studietur” på kommende møde. 

 

• indarbejde ønsket om en afklaring vedrørende dispositionsmuligheder i 

forhold til de tidligere amtslige tilskud udenfor lov i henvendelsen fra 

formanden til kulturministeren. 
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C: Sager til orientering 
 

5. Orientering fra sekretariatet  

Sekretariatet orienterede om, at der er ny mødeplan på vej. Den behandles først i 

den administrative styregruppe. Det vil her blive foreslået, at næste møde i den 

politiske styregruppe afholdes den 19. april kl. 12-14.30, og at mødet afholdes på 

Langeland. 

 

6. Evt. 

Intet. 

 

 

På mødet blev uddelt et ekstra beslutningspunkt: 

 

 

7. Valg af medlem til det rådgivende fritidsudvalg 

Punktet blev drøftet, herunder om der findes lignende ordninger i andre 

kulturregioner. Der gives en generel status på næste møde i den politiske 

styregruppe jf. drøftelsen i punkt to. 

 

Beslutning: 

Lars-Erik Hornemann blev valgt som Kulturregion Fyns repræsentant. 


