KULTURREGION
MIDT- OG VESTSJÆLLAND
Referat
Kulturgruppen
Dato 1. september 2009
Tidspunkt 16:00
Sted Nykøbing Sj. Svømmehal, A. Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der
er bestilt kaffe/the, småkager og sandwich.
Til stede Anders Asmind
Birgit Klarskov
Evan Lynnerup
Hanne Pigonska
Kaj V. Hansen
Mette Jonstrup
Michael Lyng Hansen
Per Rasmussen
Peter Jacobsen
Poul Erik Madsen
Poul Hangler
Poul Knopp Damkjær
Susanne Docherty
Thure Dan Petersen
Troels Christensen
Fraværende Flemming Bogø
Gunnar Christensen
Hardy Granhøj
Ib Hahn Andersen
Ingrid Dyhr Toft
Lars Bitsch-Larsen

Lena Holm Jensen
Vagn Ytte Larsen
Claus Steen Madsen
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Poul Knopp Damkjær

Protokolfører:
__________________________
Dato:
__________________________
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Åbent møde

107. Godkendelse af dagsordenen
Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2009-1781540

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
Godkendt.
Eva Ormstrup Bentsen og Bent Holmegaard Hansen deltog fra Sekretariatet pga.
Hardy Granhøj’s sygemelding.
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108. Meddelelser fra Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2009-1781541

Initialer: AAL

Åbent

•

Økonomisk oversigt.

•

Tak for støtte til publicering af bogen ”Tekstil æstetik”.

•

Kulturministeriet afholder Kulturpolitisk - 11. september 2009. Topmødet skal foregå i Torvehallerne i Vejle og vil vare fra ca. kl. 10.00 - 15.00. Sekretariatet har indsendt kontaktoplysninger til Kulturministeriet med henblik på invitationer.

•

Kulturregion København Syd meddeler den 4. August 2009 at der ikke er interesse
for at indgå en aftale med KKR om samarbejdsprojekter på tværs af de tre kulturregioner og 17 kommuner. Men der kan samarbejdes på institutions niveau

•

I mail af den 26. august 2009 orienterer Tom Greenfort om, at Symfoniorkesterstævne 2009 er overført til 2010, da det ikke er lykkedes at skaffe den rigtige mand
som stævnedirigent og indpiske før nu.

Bilag
306-2009-1764862
306-2009-1701630

Takkebrev fra Grafiske Fortællinger
Økonomioversigt til den 25/8-2009

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
•

Teaterrådet oplyser den 31. august 2009, at ny formand for rådet er Pia
Jette Hansen, Holbæk Teater.

•

Fyrtårnsrapporten er færdig – vil blive gennemgået på et senere møde.

Kulturgruppen den 1. september 2009

Side nr. 6

109. Orientering om de tidligere amtstilskud efter 2010 (overgangsordeningens
ophør).
Sag 306-2009-198262

Dok. 306-2009-1798592

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
De tidligere amtstilskud (de ikke-lovbestemte tilskud) udbetales i perioden 2007 – 2010
via en overgangsordning. I henhold til aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti
skal disse tilskud fra 2011 overføres som et samlet beløb til bloktilskuddet og fordeles
til kommunerne efter den almindelige fordelingsnøgle.
Jf. Kulturaftalen varetages udbetalingen af tilskud fra overgangsordningen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland af Kulturregionen i perioden 2007 – 2010.
Kulturministeriet har den 16. juni 2009 oplyst, at der i forbindelse med forhandlinger
mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi er indgået aftale om håndteringen
af ophøret med udgangen af 2010 af overgangsordningen for de tidligere amtslige tilskud til kulturformål.
Sagsfremstilling
Aftalen indebærer følgende:
• Alle tilskud til konserveringscentre og statsanerkendte museer (§15) forbliver i staten.
• Alle tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud på Kulturministeriets område på
over kr. 250.000,00 forbliver i staten.
• Alle tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud på under kr. 250.000,00 fordeles
til kommunerne på det almindelige bloktilskud.
Denne løsning indebærer, at 107 mio. kr. fra overgangsordningerne på Kulturministeriets område forbliver i staten, mens 28. mio. kr. fordeles på bloktilskuddet.
Oversigt over tilskuddene på overgangsordningen med angivelse af kommune, tilskudsmodtager, tilskuddets størrelse og om det bliver i staten eller indgår i kommunes bloktilskud er vedlagt.
(Alle beløb i oversigten er i 2009 – niveau).
Sagen har været drøftet i den administrative følgegruppe den 25. august 2009.
Lovgrundlag
Aftalen mellem Regeringen og KL.
I aftalen står der: ” Der er enighed om, at det er en lokalpolitisk prioritering, hvis kommunerne fremadrettet lokalt vælger at prioritere de overførte midler på en anden vis.”
Økonomiske konsekvenser
I den nuværende kulturaftaleperiode (2007-2010) er de frie midler til Kulturgruppen
skabt af de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud, som ikke rettede sig mod en
bestemt kommune, fra tilskud hvor aktiviteten er ophørt og ved undladelse af prisfremskrivning af tilskuddene.
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Ved en ny kulturaftale vil det, som konsekvens af aftalen ikke være muligt på samme
måde at skabe frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tager sagen til efterretning.
Bilag
306-2009-1775859

Aftale mellem Kulturministeriet og KL vedr. de tidligere
amtskommunale kommunalfuldmagtstilskud

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
Taget til efterretning.
Til næste møde afklares om de tilskud på overgangsordningen, som er opført under
Odsherred Kommune, men som er fælles for hele Kulturregionen, kan overgå til
Kulturgruppen som frie midler i en ny kulturaftale fra 2011.
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110. Orinetering om status på projekter til midtvejsforhandlinger 2009
Sag 306-2009-197960

Dok. 306-2009-1799249

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Sekretariatet indsendte juni 2009 projekter til vurdering i Kulturministeriet, medhenblik
på at opnå støtte fra Puljen til Kultur i hele landet. Projekterne var dels indsendt af de
enkelte kommuner i Kulturregionen og dels udsprunget af inspirationskonferencen i
Ringsted primo 2009.
Sagsfremstilling
Den administrative følgegruppe drøftede på møde den 12. Maj 2009 de indsendte projektidéer. Af de indsendte projektidéer var nogle færdigudviklet og klar til indsendelse,
mens andre kræver yderligere bearbejdning.
Kulturgruppen besluttede at følgende projekter blev indsendt til præsentation ved
midtvejsforhandlingerne:
•
•
•
•

Bandakademiet – udviklingsperspektiver 2009 – 2010
En skulpturel Kulturregion
International Middelaldermusikfestival som del af Kulturregionens satsning
Global Harbour Art

Herudover blev det på Kulturgruppens møde den 24. marts 2009 besluttet at udvikling af
de projektideer, der kom frem på Inspirationskonferencen skulle varetages af arbejdsgrupper med tovholdere fra de enkelte kommuner eller af flere kommuner i samarbejde.
Lejre og Ringsted Kommune er tovholder på projektet Middelalder – fælles indsats og
fælles tema. Der er udarbejdet et kommissorium og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe.
Kalundborg Kommune og Sorø kommune er tovholder på projektet ”Kultur kompetencer /kulturkørekort”. Det meddeles, at projektudviklingen ikke er igangsat, og man ønsker sagen drøftet i den administrative følgegruppe, hvilket vil ske på mødet i oktober
2009.
Status fra Kulturministeriet
Kulturministeriet ved Liselotte Bjerre har pr. telefon den 27. august 2009 oplyst til sekretariatet, at Kulturministeriet ikke kan afgive endeligt svar før Kulturministerens strategiplan er klar i oktober 2009. Kulturregionen kan derfor ikke forvente svar før november 2009. Sekretariatet har på mail den 27. august 2009 udtrykt utilfredshed med den
udmelding, og afventer svar herpå. Såfremt sekretariatet modtager svar inden møde
den 1. september, vil dette blive fremlagt på kulturgruppens møde.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Kulturgruppen den 1. september 2009
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Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
Taget til efterretning.
Tovholderkommunerne anmodes om at fremskynde udarbejdelsen af projekterne.
Andre projekter kan opkvalificeres.
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111. Beslutning om at indgå i projekt Kulturbro Femern
Sag 306-2009-129677

Dok. 306-2009-1798598

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Fehmern Bælt-forbindelsen forventes at vil stå færdig i 2018, og med bl. a. Den Danske
Ambassade i Berlin som initiativtager, arbejdes der fra flere sider på at skabe en ”kulturbro” inden den egentlige bro står færdig.
Sagsfremstilling
Kulturbro Fehmern bælt region skal fungere som en ramme der specifikt bidrager til at udvikle en kulturel infrastruktur for alle parter i det dansk-tyske kultursamarbejde for derigennem at opbygge og styrke den fælles regionale identitet.
( Beskrevet i Interreg. Program IV A, fokustema 10).
Ideen er blevet præsenteret for en række instanser og centralt placerede personer i begge
lande,- herunder Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Midt- Vestsjælland ,og Region Sjælland på den danske side og Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck på den
tyske side.
Status for Kulturbro-arbejdet er på nuværende tidspunkt, at der er etableret et tættere
samarbejde mellem kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt-og Vestsjælland. Kulturregion København Syd ønskes ligeledes involveret som ligeværdig partner.
Kulturregion København Syd har dog meddelt, at de ikke ønsker at indgå i samarbejdet,
men at deres kulturinstitutioner kan indgå i projekter.
Region Sjælland har tilkendegivet mundtligt, at de ville se positivt på at deltage i Kulturbroprojektet og i givet fald indgå i finansieringen.
Desuden har Kulturministeriet tilkendegivet mundtligt, at under forudsætning af at kulturaftalerne i Region Sjælland samlet valgte at deltage, ville Ministeriet se positivt på en evt.
ministeriel matchfinansiering.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland deltager i en arbejdsgruppe sammen
med, Sekretariatet for Kulturaftale Storstrøm og Region Sjælland samt repræsentanter for
Nordtyskland i udarbejdelsen af en Interreg. ansøgning, hvis overordnede indhold er at
etablere et projektsekretariat, der både rådgivnings- og tilskudsmæssigt kan understøtte
større og mindre kulturbroprojekter.Vedlagte projektbeskrivelse beskriver mere detaljeret
projektet og organiseringen
Ligeledes har repræsentanter fra Kulturaftale Midt – og Vest og Kulturaftale Storstrøm og
Region Sjælland udarbejdet organisationsdiagram for organisering på den danske side.
En tidsplan for arbejdet resten af 2008 er ligeledes vedlagt.
Lead-partner for projektet er Industrie und Handelskammer Lübeck som derved forestår
den administrative funktion.
Der arbejdes mod at indlevere den endelige ansøgning den 24/10 2009 hvilket vil give
mulighed for at den allerede behandles på Interreg IV A mødet den 18/11.
Kulturgruppen den 1. september 2009
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Formel projektstart ville kunne blive den 1/12-2009 .
Anslået vil projektets budget udgøre ca. 6,5 mill. Ud fra det foreliggende grundlag.
75% af disse midler søges som Interreg. midler, mens 25% ca, 1,5 mill. Skal finansieres i
en deling mellem samarbejdspartnerne på dansk og tysk side på følgende måde
Kulturregion Midt- og Vestsjælland 200.000 kr.
Kulturregion Storstrøm
200.000 kr.
Region Sjælland
400.000 kr.
Tysk bidrag
700.000 kr.
Sagen har været drøftet i den administrative følgegruppe den 25. august 2009.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Såfremt kulturgruppen ønsker at indgå i samarbejdet skal de 200.000 kr. finansieres via
Kulturgruppens Frie midler
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller:
• at Kulturregion Midt – Vestsjælland indgår i samarbejdet
• at der bevilges 200.000 kr. til deltagelse i Kulturbro Femern Bælt, under forudsætning af, at de øvrige samarbejdspartnere også tiltræder
• at Kulturgruppen udpeger to politikere til at indgå i den politiske styregruppe.

Bilag
306-2009-1800128
306-2009-1800127
306-2009-1800125

Organisationsmodel i powerpoint
Projektbeskrivelse kulturbro Femern
Tidsplan kulturbro i powerpoint

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Kulturgruppen den 1. september 2009
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Larsen
Indstillingen tiltrådt.
Den nye Kulturgruppe udpeger medlemmer til den politiske styregruppe efter 1.
januar 2010
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112. Beslutning om tilskud til fælles udstilling for professionelle kunstnere i
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Sag 306-2009-80877

Dok. 306-2009-1799083

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Billedkunstrådet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland fremsender den 2. juni 2009 ansøgning til Kulturgruppen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland om støtte til fælles udstilling for Kulturregionens professionelle billedkunstnere.
Sagsfremstilling
Billedkunstrådet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland søger Kulturgruppen om støtte på
op til 190.646,00 kr. til at iværksætte en fælles udstilling for Kulturregionens professionelle kunstnere og kunsthåndværkere.
Billedkunstrådet ønsker at iværksætte en række initiativer for at højne og styrke billedkunsten i det regionale kulturliv. Desuden ønsker man at profilere billedkunstnere og
kunsthåndværkere regionalt og på landsplan, samt at formidle den professionelle billedkunst og kunsthåndværk til et bredt publikum.
Billedkunstrådet ønsker derfor at fortsætte traditionen fra Billedkunstrådet i Vestsjællands Amt med at arrangere en stor fælles udstilling et centralt sted i regionen. Billedkunstrådet arbejder på at foranstalte en samlet manifestation, således at der ved åbningen af udstillingen fokuseres på bogen Kunst- og kunstnere i Kulturregionen, der er
finansieret af Kulturgruppen. Derfor vil invitationen til udstillingen tilgå de kunstnere og
kunsthåndværkere, der opfylder de samme betingelser som til optagelse i bogen. De tidligere udstillinger har været anset for meget vellykkede og har givet genlyd både indenfor og langt udenfor regionens grænser.
Billedkunstrådet anser, at en fælles udstilling, af den professionelle kunst i Kulturregionen kan manifesterer det store potentiale indenfor kunst og kunsthåndværk, der er netop i denne region.
Udstillingssted og udstillingsperiode er ikke fastlagt endnu.
Der er fremsendt et udgiftsbudget der fremviser et finansieringsbehov på 190.646 kr. og
udgifterne omfatter: pasning af udstilling, udgifter til ophængning og disponering, materialer til udstilling, PR og trykning m.m.
Da de praktiske omstændigheder omkring udstillingens placering kan udgiftsniveauet
ændre sig, hvorfor Billedkunstrådet ansøger Kulturgruppen om beløb op til kr. 190.646
kr.
Sekretariatet kan oplyse, at det i Kulturaftalens kap. 3.3 fremgår, at et af resultatkravene for Billedkunstrådet er :
”2010: Der er i aftaleperioden gennemført mindst 2 konkrete projekter, hvor kunstområdet indgår som en identitetsskabende faktor.”
Kulturgruppen den 1. september 2009

Side nr. 14

Sekretariatet vurderer, at et udstillingsprojekt som det beskrevne vil kunne medvirke til
opfyldelse af dette resultatkrav. Sekretariatet finder ideen relevant og vurderer at en
fælles udstilling vil have en samlende og identitetsskabende effekt for kunstprofilen i
Kulturregionen.
Den administrative følgegruppe har drøftet ansøgningen og bemærker at man finder det
vigtigt at det sikres at udstillingen formidles til mange målgrupper i Kulturregion Midtog Vestsjælland
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Såfremt Kulturgruppen bevilliger støtte til en fælles kunstudstilling skal midlerne tages
fra Kulturgruppens frie midler
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller
at Kulturgruppen bevilliger støtte på op til 190. 646,000 kr. til etablering af en fælles
udstilling for Kulturregionens professionelle kunstnere og kunsthåndværkere.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
Der bevilges et rammebeløb på kr. 200.000,00 til afholdelse af en udstilling på et
eller flere velegnede steder i Kulturregionen inden udgangen af 2010.
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113. Ansøgning om støtte til Productions in Residence på Sølyst
Sag 306-2009-80877

Dok. 306-2009-1798609

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Holbæk Kommune fremsender den 28. maj 2009 projektbeskrivelse og budget for projektet ”Artis in Recidence by Sølyst” med henblik på dels at ansøge Kulturgruppen om
økonomisk støtte til projektet og dels med henblik på, at Kulturgruppen vurderer om
projektet kan indgå i Kulturregionens midtvejsforhandlinger med Kulturministeriet i forhold til at opnå støtte fra Puljen til Kultur i hele landet.
Sagsfremstilling
SAIR, ønsker at videreudvikle SAIR med projektet ”Produktion in Residence”. Projektet
er et toårigt 2009 – 2010 udviklingsprojekt med et samlet budget på 3. 241.00 kr. og
Kulturgruppen søges om 600.000 kr. fordelt på 2 år. Puljen til Kultur i hele landet søges
om 800.000 kr. fordelt over to år.
Projektet har som udgangspunkt, at internationale kunstnere, teoretikere eller kuratorer inviteres til længerevarende ophold på slottet for her at udvikle nye værker. Det indebærer, at man ikke kun fokuserer på gæsternes ophold, men på selve produktet af
opholdet, der altid skal udmunde i en præsentation på Sølyst eller et af de tilknyttede
udstillingssteder for samtidskunst i området. Tanken er, at lokalsamfund såvel som
forskningsmiljø inddrages i hvert projekt. Modellen er inspireret af BAK i Holland og
BAC i Sverige. Her oplever man, hvordan disse produktioner betyder, at kunstnerne inddrages i lokalområdet.
Projektet vil også omfatte, at der 3 gange årligt vil åbne en stor udstilling, samt to eller
flere mindre præsentationer af nyproduktioner. Det vil gøre markedsføringen gennemslagskraftig og kunne tiltrække publikum fra et større opland. Kendte kunstnere og
kunstneriske linjer vil blive præsenteret på større udstillinger, mens yngre kunstnere vil
blive vist parallelt. Til de større udstillinger vil der blive publiceret et katalog, med
formidlingstekster af anerkendte skribenter samt dokumentation af udstillingernes værker. Desuden vil der hvert år blive udgivet en samlet publikation, der dokumenterer
årets aktiviteter på Sølyst. De gæstende kunstnere vil desuden indgå i undervisningsprogrammet på kulturregionens BGK (Billedkunstnerisk Grund Kursus) på Sølyst, der vil
benytte de internationale lærerkræfter til at udvikle de faglige kvalitetskrav.
Ansøger oplyser , at SAIRS lancering af Productions in Recidence vil være den første af
sin art i Danmark og har ifølge ansøger følgende hovedpunkter:
•
•
•
•
•

Skabelse som oplevelse
Den lokale forankring
Internationale netværk
Unik struktur
Markedsføring, formidling og undervisning.

Uddybende projektbeskrivelse, budget og tidsplan er vedlagt som bilag.
Sekretariatet kan oplyse, at projektet kan opfylde de generelle krav nr. 2
Kulturgruppen den 1. september 2009
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”Kulturgruppens frie midler skal medvirke til at fremme projekter, hvis hovedfinansiering skal findes eksternt (fx i kommunerne, Region Sjælland, i Statslige puljer, private fonde samt i EU-puljer)”.
Den 14. August 2009 har sekretariatet modtaget et revideret budget, der dækker den 2årige forsøgsperiode. Budgettet for det samlede projekt udviser et finansieringsbehov
på 3. 241.00 kr.
Af budgettet fremgår det på indtægtssiden, at projektet har opnået støtte fra
Holbæk Kommune, direkte projektstøtte på 290.000 kr. for delt på to år
Kunststyrelsens Pulje til Kommunale billedkunstråd til 2010, på kr. 250.000
Kunstrådets DIVA ordning i 2009, på 9.000 kr.
CKU har bevilliget i 2009, på 60.000 kr.
BKF-O fonden har bevilliget, på 30.000 i 2009.
Kulturgruppen ansøges om støtte på 600.000 kr. og i budgettet fremgår det, at Kulturministeriets pulje til Kultur i hele landet søges om 800.000 kr. Det resterende beløb
søges finansieret ved private fonde. Ansøger oplyser pr. 13. august 2009, at man afventer besked fra fondene.
Ifølge vejledningen til ansøgning om Kulturgruppens frie midler kan kulturgruppen maksimalt matche et beløb, som svarer til det beløb Holbæk Kommune yder direkte til projeket, hvorfor sekretariatet vurderer, at den støtte Holbæk Kommune yder til husleje,
lys og varme ikke kan medregnes i støttebeløbet. I vejledningen til ansøgning om kulturgruppens frie midler står, der om kommunale tilskud: ”Tilskud til løn, husleje, vand
og varme kan ikke medregnes i den form for kommunal støtte.”
Sekretariatet vurderer på den baggrund, at Kulturgruppen derfor maksimalt kan yde et
tilskud på 290.000 kr. fordelt med 120.000 kr. i 2009 og 170.000 kr. i 2010, som er tilsvarende det beløb som Holbæk Kommune yder til projektet.
Holbæk Kommune ønsker projektet indsendt sammen med Kulturregionens øvrige projekter til midtvejsforhandlinger med Kulturministeriet med henblik på støtte fra Puljen
til Kultur i hele landet.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Såfremt Kulturgruppen beslutter at yde tilskud til projektet skal denne finansieres af
Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Projektet har været drøftet i Kulturregionens Billedkunstråd, der som fælles kommunalt
billedkunstråd har indsendt ansøgning til Billedkunstrådet og opnået støtte på 250.000
kr. til projektet i Kunstrådet.
Kulturgruppen den 1. september 2009
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Den administrative følgegruppe drøftede ansøgningen på møde den 25. august 2009 og
foreslog at ansøgerne fra SAIR, Sølyst blev inviteret til at forelægge projektet for Kulturgruppen.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller:
At Kulturgruppen imødekommer ansøgningen og bevilliger støtte på 120.000 kr. i 2009
og 170.000 kr. i 2010
At projektet anbefales til Puljen for Kultur i hele landet

Bilag
306-2009-1800133
306-2009-1792600
306-2009-1792547
306-2009-1792589

Brev fra Holbæk - Svar på ansøgning om støtte til SAIR
production beskr (2).doc
Sølyst PiR 2009 2010 BUDGET (2) (2).xls
sølyst tidsplantillægsskrivelse.doc

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
Indstillingen tiltrådt.
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114. Drøftelse med repræsentanter for Billedkunstrådet
Sag 306-2009-105093

Dok. 306-2009-1799096

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Billedkunstrådet i Kulturregion Midt– og Vestsjælland har den 4. august 2009 rettet henvendelse til Sekretariatet med et ønske om dialog med Kulturgruppen på mødet den 1.
september 2009.
Sagsfremstilling
Billedkunstrådet ønsker en principiel drøftelse med Kulturgruppen om Billedkunstrådet
arbejde og forventninger hertil. Teaterrådet havde også i 2008 foretræde for Kulturgruppen ang. forventninger og opgaver.
Sekretariatet kan oplyse, at der i Kulturaftalen kapitel 3 er beskrevet opgaver, mål og
resultatkrav for de enkelte kulturområder og at det på billedkunstområdet er beskrevet
således:
3.3 Billedkunst.
Kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er karakteriseret ved et professionelt
og anerkendt kunstliv på højt kvalitativt niveau. Kulturregionen er således hjemsted for
mange professionelle kunstnere, gallerier og udstillingssteder. Endvidere er der i Kulturregionen fire kunstmuseer, International Ceramic Research Center, Guldagergård, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder samt Formidlingscenter Malergården.
Målet på kunstområdet er at samordne og udvikle kunststøtten og kunstformidlingen i
kommuneområdet.
Kulturregion Midt- og Vestsjælland vil fortsat være interesseret i samarbejde med andre
regioner i ind- og udland om kunstformidling.
Resultatkrav i aftaleperioden:
− 2007: Der er etableret et konkret samarbejde med udstillingssteder m.fl. om markedsføringsinitiativer.
− 2008: Der er udarbejdet strategi for, hvorledes kunstområdet kan inddrages som en
identitetsskabende faktor.
− 2010: Der er i aftaleperioden gennemført mindst 2 konkrete projekter, hvor kunstområdet indgår som en identitetsskabende faktor.
− 2008: Der er udarbejdet en handlingsplan med målsætninger, konkret initiativer og
succeskriterier for samarbejde om kunstneriske og formidlingsmæssige projekter med
institutioner og regioner i ind- og udland.
− 2010: Mindst 50 % af handlingsplanens initiativer for samarbejde om kunstneriske og
formidlingsmæssige projekter med institutioner og regioner i ind- og udland er igangsat.
− 2010: Der er taget mindst 2 initiativer, der fremmer den faglige kvalitet på billedkunstområdet.
− 2010: Der er i aftaleperioden gennemført mindst 4 initiativer, der bringer kunst,
kunsthåndværk, design m.v. ind i børn og unges hverdag.
Kulturgruppen den 1. september 2009
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− 2008: Der er udarbejdet en handlingsplan med målsætninger, konkrete initiativer og
succeskriterier for samarbejde inden for samtidskunsten.
− 2010: Mindst 50 % af handlingsplanens initiativer for samarbejde inden for samtidskunsten er igangsat.
Billedkunstrådet varetager rådgivning og vejledning af kommunerne i forbindelse med
udsmykningsopgaver og andre billedkunstneriske spørgsmål. Billedkunstrådet skal fortsat have fokus på projektudvikling og samarbejde med en Sjællands-dimension. Hermed
sikres det, at der på billedkunstområdet fortsat er samarbejde omkring kunstværkstederne, ligesom der er fælles markedsføringsinitiativer.
Ved Sjællands-dimension forstås, at det samarbejde og de resultater, der er opnået af
Billedkunstrådene i Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands Amter, søges videreført bl.a. i
forhold til Region Sjælland.
Sekretariatet kan oplyse, at der på billedkunstområdet blandt andet har været iværksat
følgende initiativer:
Udgivelse af Kunstbogen ”Kunst og Kunstnere i Kulturregion Midt- og Vestsjælland”,
etablering af Kunststøtteordning, formidlingsfolder for udstillingssteder ”Out of town” i
2007, 2008, 2009, etablering af Billedkunstnerisk Grundkursus - talentudvikling for de 15
– 25 årige, samt støtte fra Kulturgruppens frie midler til div. udstillingsprojekter og
samarbejdsprojekter på kulturinstitutioner i kulturregionen. Projekt for 8. Klasser i kulturregionen om design og arkitektur.
Formand for Billedkunstrådet, John Krogh samt Museumsleder Jesper Knudsen, Odsherred Kunstmuseum deltager i mødet, der er berammet til ca. 30 min.
Billedkunstrådet har den 25. august fremsendt referat fra rådets møde den 17. august
2009, her af fremgår de punkter, som Billedkunstrådet bl.a. ønsker at drøfte med Kulturgruppen. Referatet er vedlagt som bilag.
Den administrative følgegruppe drøftede sagen på møde den 25. august 2009 og ser generelt positivt på øget dialog med fagrådene.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller:
•

at der afholdes dialog med Billedkunstrådet

Bilag
306-2009-1799276

Referat af 16 møde i Billedkunstrådet den 17 aug 2009
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
God dialog, hvor bl.a. billedkunstområdet i henhold til kulturaftalen blev drøftet.
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115. Evt.
Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2009-1781542

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 1. september 2009

Sted: Nykøbing Sj. Svømmehal, A.
Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er
bestilt kaffe/the, småkager og
sandwich.
Fraværende: Claus Steen Madsen, Flemming Bogø, Gunnar Christensen, Hardy Granhøj,
Ib Hahn Andersen, Ingrid Dyhr Toft, Lars Bitsch-Larsen, Lena Holm Jensen, Vagn Ytte
Larsen
Intet.
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Samlet bilagsliste
306-2009-1764862
306-2009-1701630
306-2009-1775859
306-2009-1800128
306-2009-1800127
306-2009-1800125
306-2009-1800133
306-2009-1792600
306-2009-1792547
306-2009-1792589
306-2009-1799276

Takkebrev fra Grafiske Fortællinger
Økonomioversigt til den 25/8-2009
Aftale mellem Kulturministeriet og KL vedr. de tidligere
amtskommunale kommunalfuldmagtstilskud
Organisationsmodel i powerpoint
Projektbeskrivelse kulturbro Femern
Tidsplan kulturbro i powerpoint
Brev fra Holbæk - Svar på ansøgning om støtte til SAIR
production beskr (2).doc
Sølyst PiR 2009 2010 BUDGET (2) (2).xls
sølyst tidsplantillægsskrivelse.doc
Referat af 16 møde i Billedkunstrådet den 17 aug 2009
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