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1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2012-141522

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Godkendt.

Kulturgruppen den 13. juni 2012

Side nr. 2

2.

Meddelelser fra Sekretariatet

Sag 306-2009-95441


Dok. 306-2012-141523

Initialer: AAL

Åbent

Økonomioversigt

Bilag
306-2012-141526

Økonomioversigt pr. 30. maj 2012

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Drøftet.
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3.

Orientering om tilbagemeldingen på midtvejsforhandlingerne med
Kulturministeriet

Sag 306-2011-63135

Dok. 306-2012-140114

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Af Kulturaftalen 2011 – 2014 mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet fremgår det, at der indlægges en midtvejsforhandling om nye projekter udviklet
efter indgåelsen af aftalen.
Sagsfremstilling
Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 1. december 2011 indsendt følgende projekter til midtvejsforhandlingerne:
1.
2.
3.
4.

Ny udvikling af Bandakademi
Forfatterskoler for unge
FLUKS – festival for ung kunst
Talentvækst – nye spor i BGK

Der blev søgt om støtte til de 4 projekter på i alt kr. 4,634 mio. fordelt på årene 2012,
2013 og 2014.
Kulturministeriet har den 7. maj 2012 givet følgende tilbagemelding på Kulturregion
Midt- og Vestsjællands oplæg til midtvejsforhandling af kulturaftalen. Kulturministeren
har besluttet:


At der i kulturaftalen ydes i alt kr. 2,3 mio. i statslig støtte som led i midtvejsforhandlingen, og at støtten ydes til indsatsområderne Talentudvikling og Børne- og
ungekultur fordelt ligeligt mellem Bandakademiet og billedkunstnerisk grundkursus
(BGK)



At Bandakademiet i Roskilde – udover udviklingsstøtte – tildeles status som Nationalt Opdrag i den resterende del af aftaleperioden.

Nationalt Opdrag
Ministeriet igangsatte i 2006 et forsøg kaldet “Nationale Opdrag”, hvor ministeriet i en
afgrænset periode støtter videreudvikling af eksisterende særlige kompetencer ved forskellige institutioner, der - ud fra en national kulturpolitisk vurdering - bør videreudvikles til inspiration for andre institutioner mv.
Indtil nu er der uddelt Nationale Opdrag til særlige aktiviteter/kompetencer i kulturaftalerne i afgrænsede perioder til bl.a. projektet Uterus (udvikling af nye musicals) ved
Musicalakademiet i Fredericia, udvikling af børn og unges sangtalent i projektet Unge
sangstemmer i Herning og Videncenter for Luftfotoarkæologi ved Holstebro Museum.
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Et nationalt opdrag kan modtage støtte fra Kulturpuljen til hele landet, og med opdraget følger en forpligtelse til at videreformidle de erfaringer, nye metoder mm., der er
udviklet i forbindelse med opdraget.
De kr. 2,3 mio. fra Kulturministeriet er fordelt således:
2012:
kr. 700.000
2013:
kr. 800.000
2014:
kr. 800.000
Det er således kun 2 af de indsendte projekter, som har opnået støtte fra Kulturministeriet i forbindelse med midtvejsforhandlingerne.
Støtten til de 2 projekter – Bandakademiet og BGK – er henholdsvis kr. 350.000 og kr.
455.000 mindre end budgetteret.
Vedr. økonomien i 2 de projekter samt FLUKS-projektet, som ikke opnåede støtte fra
Kulturministeriet henvises til særskilte sager.
Sagen har den 6. juni 2012 været forelagt den administrative følgegruppe.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag
306-2012-134237

Svar fra Kulturministeren på henvendelse fra Formanden
for Kulturgruppen

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Taget til efterretning.
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4.

Ekstrabevilling til BGK - Midt og Vest 2012 - 2014

Sag 306-2011-63135

Dok. 306-2012-140124

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen besluttede på møde den 8. november 2011 at støtte fortsættelse af BGK i
yderligere 3 skoleår (2012/13, 2013/2014 og 2014/2015).
Det blev samtidigt besluttet, at Kulturministeriet skulle søges om medfinansiering ved
at projektet blev indsendt som et af projekterne til midtvejsforhandlingerne.
Sagsfremstilling
Det samlede årlige budget for den 3-årige projektperiode er på kr. 1,8 mio., fordelt
med kr.150.000 fra hver af værtskommunerne, kr. 535.000 fra Kulturregionen og Kulturministeriet og kr. 280.000 i deltagerbetaling.
Kulturministeriet har den 7. maj 2012 meldt tilbage på midtvejsforhandlingerne.
Kulturministeriet har til den 3-årige projektperiode samlet bevilget kr. 1,150 mio., hvilket er kr. 455.000 mindre end budgetteret.
BGK Midt og Vest søger på den baggrund Kulturgruppen om en ekstra bevilling til dækning af det mindre tilskud på kr. 455.000 fra Kulturministeriet.
BGK Midt og Vest anser det ikke for muligt at skære i det eksisterende budget, da der
f.eks. projektperioden ikke er indlagt fremskrivninger, sat penge af til efteruddannelse
og vikarer ved sygdom og barsel.
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. juni 2012 drøftet sagen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et yderligere tilskud til BGK Midt og Vest skal finansieres af Kulturgruppens frie midler,
hvor der p.t. er følgende beløb til disposition til resten af Kulturaftale-perioden: kr.
3.519.118,18 mio.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen:
 At der ydes en ekstra bevilling til BGK på kr. 152.000
Beløbet er svarende til en tredjedel af det beløb, som Kulturministeriet ikke har
bevilliget (455.000 kr.). Beløbet ydes til det første år af den nye BGK-periode.
 At styregruppen for BGK på baggrund af dette justerer budgettet for de følgende
år, samt igangsætter arbejdet med at finde en bæredygtig driftsfinansiering for de
følgende år, og for en fortsat drift af BGK uden kulturministeriel støtte.
Der fremlægges model for dette arbejde primo 2013.
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Bevilget som indstillet.

Kulturgruppen den 13. juni 2012

Side nr. 7

5.

Ekstrabevilling til Bandakademiet

Sag 306-2011-63135

Dok. 306-2012-140139

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen besluttede på møde den 28. juni 2011, at Kulturministeriet skulle søges
om medfinansiering 2012 – 2014 til Bandakademiet, ved at det blev et af de projekter
Kulturregion Midt- og Vestsjælland indsendte til midtvejsforhandlingerne med Kulturministeriet.
Sagsfremstilling
I henhold til budgettet for Bandakademiet blev der søgt om kr. 500.000 pr. år i Kulturministeriet, et tilsvarende beløb vil Kulturregionen bidrage med.
Kulturministeriet har den 7.maj 2012 meldt tilbage på midtvejsforhandlingerne.
Kulturministeriet har til den 3-årige periode 2012 – 2014 samlet bevilget kr. 1,150 mio.
til Bandakademiet, hvilket er kr. 350.000 mindre end budgetteret.
Ud over udviklingsstøtten tildelte Kulturministeriet Bandakademiet status som Nationalt
Opdrag i den resterende del af Kulturaftaleperioden.
Der søges på baggrund af tilbagemeldingen fra Kulturministeriet om en ekstra bevilling
på kr. 350.000 til dækning af det af det mindre tilskud fra Kulturministeriet.
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. juni drøftet sagen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et yderligere tilskud til Bandakademiet skal finansieres af Kulturgruppens frie midler,
hvor der p.t. er følgende beløb til disposition til resten af Kulturaftale-perioden: kr.
3.519.118,18 mio.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen:
 At der ydes en ekstra bevilling til Bandakademiet på kr. 117. 000. Beløbet
er svarende til en tredjedel af det beløb, som Kulturministeriet ikke har bevilliget
(kr. 350.000). Beløbet ydes det første år af den nye Bandakademiperiode.
 At Bandakademiet justerer budgettet på baggrund af den udmeldte finansiering,
samt arbejder på en bæredygtig driftsfinansiering fremadrettet.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012
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4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Bevilget som indstillet.
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6.

Tilskud til forfatterskole på bibliotekerne i Kulturregionen

Sag 306-2011-63135

Dok. 306-2012-140146

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen besluttede på møde den 28. juni 2011, at projektet ”Forfatterskoler for
unge” var blandt de projekter, der skulle indsendes til Kulturministeriet i forbindelse
med midtvejsforhandlingerne. Projektet opnåede ikke tilskud fra Kulturministeriet jf.
Ministeriets tilbagemelding den 12. maj 2012
Sagsfremstilling
Forfatterskole for unge i Kulturregion Midt – og Vestsjælland er et tilbud til unge mellem 14 – 18 år. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Kulturregionen om at
etablere forfatterskoler for unge. Professionelle forfattere møder og guider de unge og
unge møder andre unge med skrivning som interesse. Der vil være en forfatterskoleafdeling for unge i hver af de 8 kommuner.
Forfatterskolen har et fælles underviserkorps bestående af professionelle forfattere, en
fælles administration, fælles PR og fælles aktiviteter. Forfatterskoleafdelingerne placeres på bibliotekerne i de 8 kommuner, og disse er omdrejningspunkt for undervisning,
formidling og aktiviteter.
Målet er at alle unge med lyst og talent for at skrive får et tilbud om at udvikle og udfordre sig selv i denne kunstart. Forfatterskolen for unge medvirker til at danne netværk mellem unge med denne særlige interesse gennem fælles aktiviteter på tværs af
kommunerne. De unge formidler denne kunstart til andre unge.
Projektet har modtaget støtte fra Huskunstnerordningen på kr. 300.000, hvilket har givet projektgruppen mod på at søge at realisere projektet. Projektgruppen bag initiativet har på baggrund af afslaget fra Kulturministeriet revideret projektet til at omfatte
to år og revideret budgettet herefter.
Kulturgruppen anmodes om at støtte projektet med det reserverede beløb kr. 804.000
og yderligere kr. 182.000 i alt kr. 986.000 fordelt på to år. Kulturgruppen søges om kr.
986.000 til realisering af forfatterskoler for unge i 2013 og 2014.
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. juni 2012 drøftet sagen, og finder at
projektet er værdifuldt i forhold til bibliotekernes samarbejde og i forhold til dette kreative tilbud til unge med denne interesse. Projektet har modtaget støtte fra Huskunstnerordningen til aktivitet i et år. Den administrative følgegruppe finder det derfor nødvendigt, at projektet tilrettelægges som et et-årigt projekt i første omgang.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
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Beløbet skal disponeres fra Kulturgruppens frie midler som pt. er kr. 3.519.118.
Samlet budget pr år er kr. 986.000 pr år.
Finansieringsplan pr. år
300.000 kunstrådet – er bevilliget
48.000 deltagerbetaling
192.000 bibliotekerne
446.000 Kulturgruppen
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen:
 At forfatterskoler for unge sættes i gang som et 1-årigt projekt med afsæt i den 1årige bevilling fra Huskunstnerordningen
 At Kulturgruppen bevilliger støtte på kr. 446.000 til realisering af et 1-årigt forsøgsprojekt med forfatterskoler
 At projektgruppen anmodes om at justere budgettet, og at der med afsæt i erfaringerne fra projektet arbejdes på at skabe grundlag for en fortsættelse

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen


Kulturgruppen bevilger kr. 700.000 til et toårigt projekt med forfatterskoler i
Kulturregionen



Projektgruppen må justere budget efter det



Projektgruppen søger Huskunstnerordningen igen med henblik på støtte i 2014



Projektet evalueres efter 1 år
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7.

Da danmark blev til - Orientering om proces og kommende indsatser

Sag 306-2010-40224

Dok. 306-2012-141069

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturregionens projekt Da Danmark Blev til, er nu for alvor skudt i gang med en række
indsatser.
Efter en fase, hvor projektets økonomi og administration skulle sikres, er vi nu igen i
tæt dialog med samtlige aktører og oplever både det nødvendige ejerskab, samt konkret involvering fra alle parter.
Sagsfremstilling
Projektet Da Danmark blev til består af en lang række indsatser, der samlet giver et
bredt udbud af tilgange til den unikke historie fra området. Der arbejdes i det daglige
med at realisere de planlagte indsatser i perioden 2012 – 2014. Nogle af indsatserne har
start allerede forår 2012, andre gennemføres senere i projektperioden.
Samtlige indsatser bliver evalueret inden projektperiodens udløb, men flere af indsatserne er tænkt konstrueret i en facon der giver mulighed for at være bæredygtige ved
en eventuel udvidelse af projektperioden.
P.t. arbejdes det sideløbende med indsatserne, på en massiv forankring og et mærkbart
ejerskab hos aktørerne. Derfor afholdes der nu med tæt frekvens en række dialogmøder
med kulturaktørerne under forskellige temaer, som turisme, undervisning og oplevelsesøkonomi. Møderne lægger op til at vise ”bestpractice”-eksempler fra ind- og udland,
giver aktørerne mulighed for at møde tværfaglige samarbejdspartnere, samt sikrer involvering i hver enkelt indsats.
De konkrete indsatser er beskrevet i bilag men inkluderer:
 Program – områdets historie præsenteret gennem attraktionerne. I en trykket udgave på dansk og engelsk. Som E-paper på dansk, engelsk og tysk
 Hjemmeside – www.dadanmarkblevtil.dk
 Brugerundersøgelse i samarbejde med skoletjenesten – har til formål at kvalificere projektets indsatser for folkeskolen
 OL i London 2012 – i samarbejde med VisitDenmark og TV2 bliver områdets vikingeattraktioner eksponeret under OL
 Ph.d. - bliver gennemført i samarbejde med Sydvestsjællands Museum, Slagelse
Kommune, Kulturstyrelsen og Københavns Universitet
 Konferencen – Da Danmark blev til. Sætter fokus på samarbejde, kulturturisme og
brandværdi
 Sjællandstogtet – Sommeren 2013 gennemføres et togt der bringer alle kommunerne
i spil med kulturhistoriske aktiviteter
 Historieundervisning – I samarbejde med Skoletjenesten og DR Radiodrama planlægges en række radioteater for børn der vil understøtte folkeskolernes læreplaner
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 Virtuel rejse – I samarbejde med MediaFarm planlægges en virtuel rejse gennem regionen med ”hotspots” knyttet op til regionens attraktioner og seværdigheder
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. juni 2012 taget orienteringen til efterretning.
Den administrative følgegruppe bemærker, at det er vigtigt at der arbejdes med formidling og synliggørelse af projektet i kommunerne. Det blev understreget, at det er
vigtigt, at projektet balanceres, så turismedelen ikke overskygger kvalitetsudvikling
blandt kulturinstitutioner samt borger rettede aktiviteter.
Henvisninger
www.dadanmarkblevtil.dk
Administrativ indstilling
Sagen fremsendes til Kulturgruppen til orientering.
Bilag
306-2012-89401
306-2012-140987

Planlagte indsatser for Da Danmark blev til (bilag 1) (2).pdf
Planlagte indsatser for Da Danmark blev til (bilag 2).pdf

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Orienteringen blev taget til efterretning
 Projektet er i god fremdrift.
 Projektmedarbejderne er i gang med besøgsrunde hos kulturchefer og vil gerne
deltage i fagudvalgsmøder.
 Der afholdes konference den 24/10 2012 på Ledreborg Slot. Temaet er Kulturarv og turisme. Kulturministeren åbner konferencen og Clement Kjærsgård er
konferencier.
 Kulturgruppen vil gerne orienteres undervejs. En kommunikationsplan præsenteres på kommende møde i Kulturgruppen.
 Der er ansat en PHD til projektet. Kulturgruppen orienteres undervejs.
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8.

Tilskud til Festival for ung kunst og kultur 2012 (FLUKS)

Sag 306-2011-19647

Dok. 306-2012-141086

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen udvalgte på møde den 28. juni 2011 projektet ”FLUKS - Festival for ung
kunst og kultur”, som et af de projekter, der blev indsendt til Kulturministeriet i forbindelse med midtvejsforhandlingerne.
Projektet opnåede ikke tilskud fra Kulturministeriet jf. ministeriets tilbagemelding den
7. maj 2012.
Sagsfremstilling
Det samlede FLUKS-projekt strækker sig over 2 festivaler i henholdsvis 2012 og 2013.
Festivalerne bygger på det samme koncept: En camp på Parnasgrunden ved Sorø Sø,
danner base for festivalen. Fra den base tager de unge ud til forskellige lokaliteter i
Kulturregionen, hvor selve festivalen afvikles i form af workshops, masterclasses, kurser
m.v. med professionelle kunstnere som undervisere, efterfulgt af offentlige koncerter,
udstillinger, events osv., hvor de unge præsenterer deres arbejde i professionelle rammer.
Af projektbeskrivelsen fremgår det, at den første festival afvikles i juli 2012 med forventet ca. 200 deltagere i alderen 15-20 år. I 2013 udvides festivalen til at være en nordisk festival med 400 deltager fra hele Norden.
I det oprindelige budget var der indregnet tilskud fra Kulturregionen på kr. 340.000, fra
Kulturministeriet på kr. 340.000 og fra kommunerne på kr. 95.000.
Sekretariatet for FLUKS-Festivalen varetages af Sorø Kommune.
Da FLUKS-Festivalen i 2012 skal afvikles i juli 2012 har arrangørerne ikke kunnet afvente
tilbagemeldingen fra Kulturministeriet.
Arbejdet med planlægningen blev derfor påbegyndt i efteråret 2011, og der blev åbnet
for tilmelding i marts 2012. Kommunerne i Kulturregionen har givet tilsagn og udbetalt
deres tilskud til festivalen i 2012.
Efter tilbagemeldingen fra Kulturministeriet om at FLUKS-Festivalen ikke fik støtte, har
projektets styregruppe revurderet projektet og tilrettet program og budget.
Der var i projektet taget udgangspunkt i et deltagerantal på ca. 200. En realistisk vurdering på baggrund af tilmeldingerne er 80 – 100 deltagere. Det lavere deltagerantal medfører reduktion i antallet af workshops, samtidig gennemføres der workshops på max. 3
steder for at spare på bustransport. De kommuner, som ikke huser workshops, kan man
tilgodese med arrangementer på festivalens sidste dag.
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På budgettet vil der ske besparelser på projektledelse, honorarer til workshopledere,
bespisning og transport. Det reviderede budget bliver på kr. 646.000 mod oprindeligt på
kr. 1.008.000 mio.
Der er opnået ekstern finansiering fra LAG på kr. 195.000 og fonde på kr. 25.000.
Kulturgruppen reserverede i forbindelse med indstillingen til tilskud fra Kulturministeriet i forbindelse med midtvejsforhandlingerne et beløb på kr. 340.000 som tilskud til
FLUKS i 2012. Det der det beløb styregruppen nu søger frigivet.
Vedr. festival i 2013 med nordisk profil søges ikke p.t. ikke om tilskud, da styregruppe
vil afvente evaluering af festivalen 2012.
Den administrative følgegruppe har drøftet sagen på møde den 6. juni 2012.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Tilskud til FLUKS skal finansieres af Kulturgruppens frie midler, hvor der p.t. er følgende
beløb til disposition til resten af Kulturaftale-perioden: kr. 3.519.118,18 mio.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen:
 At de kr. 340.000, som blev reserveret til projektet den 28. juni 2011, frigives med
henblik på realisering af festivalen i 2012 på det budgetjusterede grundlag
 At projektet evalueres efterår 2012 med henblik på vurdering om projektets gennemførelse i 2013

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. juni 2012

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby - Kursuslokalet
Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
Jørgensen, Gitte Løvgren, Henrik Hvidesten, Jørgen Topsøe Jensen, Lars Lindskov, Steen
Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels Christensen
Kulturgruppen bevilger kr. 340.000 og afventer evaluering ultimo 2012.
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9.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2012-141543

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
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Fraværende: Anita Skjoldager, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Baagø, Gert
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Museumsfusion på næste Kulturgruppemøde den 18. september 2012 i Kalundborg.
Der afholdes konference den 11. oktober 2012 i ringsted ang. fusion af de
statsanerkendte Kulturhistoriske museer i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Slagelse Ringsted og Næstved.
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Samlet bilagsliste
306-2012-141526
306-2012-134237
306-2012-89401
306-2012-140987
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Økonomioversigt pr. 30. maj 2012
Svar fra Kulturministeren på henvendelse fra Formanden for
Kulturgruppen
Planlagte indsatser for Da Danmark blev til (bilag 1) (2).pdf
Planlagte indsatser for Da Danmark blev til (bilag 2).pdf
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