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Åbent møde

116. Godkendelse af dagsordenen
Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2009-1830871

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Godkendt.
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117. Meddelelser fra Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Sag 306-2009-95441
•

Dok. 306-2009-1830886

Initialer: AAL

Åbent

Økonomisk oversigt.

Bilag
306-2009-1831792

Økonomisk oversigt til 20.10.xls

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Til efterretning.
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118. Orientering om billedkunstnerisk grundkursus - kulturregion midt og
vestsjælland
Sag 306-2009-115643

Dok. 306-2009-1828042

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Det treårige forsøgsprojekt med et fælles Billedkunstnerisk Grundkursus i Kulturregion
Midt – og Vestsjælland påbegyndte undervisning i september 2009.
Sagsfremstilling
Billedkunstnerisk Grundkursus påbegyndte undervisning i september 2009 med fuld belægning i alle tre afdelinger.
Der var i alt 37 ansøgere til BGK MIDT & VEST i skoleåret 2009/2010. 56 % af eleverne
fra efterårets pilotprojekt (2008), har ansøgt og er kommet ind på det 3-årige forløb.
Der blev optaget i alt 32 elever, og 5 elever kom på venteliste. 3 ansøgere fra øvrige
kommuner på Sjælland er alle optaget. 1 elev har efterfølgende fortrudt, så det aktuelle elvtal p.t. er 31. De fordeler sig således:
Holbæk:
Kalundborg:
Lejre:
Odsherred:
Ringsted:
Roskilde:
Slagelse:
Sorø:
Glostrup:
København:
Næstved:

5
2
2
4
8
5
0
2
1
1
1

Aldersfordeling vedr. de optagne elever:
Alder
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Antal
4
1
12
7
4
2
0
0
0
2
0
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Det oplyses fra lærergruppen og leder af BGK, at der i studieplanen er indlagt 7 weekendarrangementer på tværs af afdelingerne, og at BGK-afdelingerne deltager med elvernes kunstneriske bidrag i eksterne arrangementer i Kulturregionen, heraf kan nævnes
– Klimakonference i Ringsted Kongrescenter, Udsmykning af midlertidig altertavle i Holbæk m.fl.
Sekretariatet kan oplyse, at den ekstra bevilling på 432.000 kr. som Region Sjælland
blev ansøgt om er bevilliget. BGK er dermed fuldt finansieret.
Sekretariatet kan oplyse, at det er besluttet at projektgruppen, der forestod projektudvikling, og opstart nu er nedlagt, og at Styregruppen fortsætter jævnlige møder. Leder
af BGK deltager i disse møder og forbinder dermed afdelingerne og Styregruppen.
Den administrative følgegruppe besluttede på deres møde den 7. oktober 2009 at orienterer Kulturgruppen på møde den 20. oktober 2009.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe
At Kulturgruppen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Til efterretning.
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119. Orientering om de tidligere amtstilskud efter 2010 (overgangsordningens
ophør)
Sag 306-2009-198262

Dok. 306-2009-1830417

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
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bestemt kommune, fra tilskud hvor aktiviteten er ophørt og ved undladelse af prisfremskrivning af tilskuddene.
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.
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.
Supplerende oplysninger
På overgangsordningen er der 2 tilskud opført under Odsherred Kommune, som er fælles
for hele Kulturregionen. De er på henholdsvis kr. 453.123,00 (amtsudstillinger) og kr.
331.000,00 (kunstfond) i alt kr. 784.000,00.
I forbindelse med det Kulturpolitiske topmøde med Kulturministeren den 11. september
2009 i Vejle har Kulturchef Hardy Granhøj Jørgensen fået oplyst af Kulturministeriets
embedsmænd, at det var en mulighed, at de 2 tilskud fra overgangsordningen kunne
indgå som frie midler i en ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Man fra ministeriets side ikke afvisende over for forslaget.
Den administrative følgegruppe har den 7. oktober 2009 taget orienteringen til efterretning.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tager de supplerende oplysninger til efterretning.
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Til efterretning.
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120. Orientering om tilbud fra basisensemblet Storstrøms Kammerensemble
Sag 306-2009-216205

Dok. 306-2009-1830431

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 30. september 2009 fra sekretariatet for Kulturregion Storstrøm modtaget tilbud fra basisensemblet Storstrøm
Kammerensemble.
Sagsfremstilling
Kulturregion Storstrømmens politiske styregruppe har drøftet Kunstrådets Musikudvalgs
beslutning om, at det tidligere amts- og statsstøttede Storstrøms Kammerensemble skal
have lokal medfinansiering fra 2010.
Det er styregruppens opfattelse, at musikmiljøerne i området har stor nytte af ensembles indsats, der understøtter det lokale musikliv, fødekæden og musikformidlingen.
Styregruppen finder derfor, at ensemblets arbejde med fordel kunne komme flere interessenter til gode i en større geografi.
Mulighederne for et kommunalt arrangement med Kammerensemblet har været drøftet
med Kunstrådets Musikudvalg.
I overvejelserne om et kommunalt engagement indgår en løsningsmodel, der inddrager
kommunerne i Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion København Syd i en kommende driftsfinansiering af ensemblet.
Efter aftale mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturregion København Syd
samt Kommunekontaktrådet i Region Sjælland (KKR) har sekretariatet for Kulturregion
Storstrøm anmodet Storstrøms Kammerensemble om at fremsende en folder med tilbud
på en udvidelse af ensemblets aktiviteter til samtlige kommuner i Region Sjælland.
I den anledning anmoder sekretariatet for Kulturregion Storstrøm Kulturregion Midt- og
Vestsjælland og Kulturregion København Syd om at indhente tilkendegivelser fra Musikmiljøerne om, hvorvidt man i de lokale musikmiljøer i givet fald vil benytte sig af ensemblets ydelser.
Det bemærkes i henvendelsen fra Kulturregion Storstrøm, at der ikke er taget stilling til
organisationsform/struktur og konkret økonomi. Henvendelsen er en sondering af interessen og behovene i kommunerne.
Sekretariatet for Kulturregion Storstrømmen anmoder om at tilkendegivelserne er dem i
hænde senest den 10. oktober 2009.
Sagen planlægges herefter at blive behandlet i KKR, Sjælland den 20. oktober 2009 med
henblik på en afklaring af hvor mange kommuner, der ønsker at benytte sig af tilbuddet
fra Storstrøms Kammerensemble.
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Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 1. oktober 2009 videresendt Kulturregion Storstrøms henvendelse til Musikrådet og Musikskolerne i Kulturregionen og anmodet om at tilkendegivelserne senest den 9. oktober 2009 fremsendes til
sekretariatet, som derefter samlet fremsender dem til sekretariatet for Kulturregion
Storstrøm.
Den administrative følgegruppe har den 7. oktober 2009 taget sagen til efterretning.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har modtaget tilkendegivelser fra
Musikrådet og Lejre Musikskole. Tilkendegivelserne er videresendt til Kulturregion Storstrøm.
På baggrund af de indkomne tilkendegivelser må sekretariatet konkludere, at der i musikmiljøerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland ikke er interesse i at benytte sig af ensemblets tilbud.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tager sagen til efterretning.
Bilag
306-2009-1822452
306-2009-1828422
306-2009-1828416

Folder Strorstrøms Kammerensemble.pdf
Udtalelse fra Lejre Musikskole vedr. tilbud fra
basisensemble, Storstrøms Kammerensemble
Udtalelse fra Musikrådet

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
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Til efterretning idet sagen genoptages i Kulturgruppen, når resultatet af KKR’s behandling kendes.
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Åbent møde - Sager til behandling

121. Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud, Guldagergaard
Sag 306-2009-80877

Dok. 306-2009-1827957

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
International Ceramic Research Center, Guldagergaard fremsender den 1. oktober 2009
ansøgning til Kulturgruppen om bevilling af ekstraordinært driftstilskud.
Sagsfremstilling
International Ceramic Research Center, Guldagergaard ansøger Kulturgruppen øget
driftstilskud i 2010 på kr. 110.000,00.
Ansøgningen begrundes i at driftstilskuddet via den 4-årige overgangsydelse ikke er prisfremskrevet og fortsat udbetales i 2005 kroner. For Guldagergaard vedkommende betyder
det, at beløbet som ikke er blevet prisfremskrevet er i 2005 kroner 695.000 og i 2009 kr.
783.873,- svarende til en forskel på kr. 88.873,-. Der ud over er især energipriserne
steget meget siden 2005 og er en stor belastning på centrets budget. Ansøger oplyser, at
udgifterne til energiforbrug er steget med 253%, idet der i 2005 var et energiforbrug
svarende til kr. 52.228 og i 2008 var et energiforbrug på kr. 132.234. Det stigende energiforbrug skyldes blandt andet, at tilgangen til Artist-in-residence har været stærkt stigende. Især indenfor de seneste 2 år.
Der ansøges kun om forøget driftstilskud i 2010, da det oplyses af ansøger, at budgettet
for 2011 er i balance, i det midlerne via finansloven er kr. 366.000 mere end 2009tilskuddet via overgangsydelsen.
Ansøger oplyser, at Slagelse Kommune ligeledes er ansøgt om et ekstraordinært driftstilskud på 110.000 kr. Dette er bevilliget.
Ansøger oplyser, at Guldagergaard kan kun fundraiser til projekter og ikke drift og det pointeres, at der fortsat vil blive søgt midler fra eksterne fonde til gennemførelse af specifikke projekter i 2010.
Guldagergaard har de seneste år gennemgået en omfattende omstrukturering og professionalisering af ledelse og bestyrelse, der blandt andet har medført udskiftning af den
daglige leder samt en ny og stærk bestyrelse, der aktiv arbejder med centrets visioner.
Keramisk Center omfatter en fuldtidsleder, to deltidsansatte på værksted og kontor samt
en 15 timers rengøring.
Det oplyses endvidere, at indtægtssiden ikke kan forventes at stige trods øget tilgang af
brugere, idet især de internationale brugere er hårdt ramt af den globale finanskrise.
Guldagergaard har i løbet af de 10 år, stedet har eksisteret opnået stor international anerkendelse som et internationalt keramisk videns og udviklingscenter med speciale indenfor
keramisk kunst, håndværk og design. Guldagergaard er center i verdensklasse med faglige faciliteter, der ikke findes uden lige andre steder i verden. Guldagergaard har indgået
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gunstige samarbejder med både Glas & Keramikskolen og ikke mindst Statens Værksteder for at sikre dels det keramiske fag i Danmark, men også centrets eksistens. På den
baggrund må Guldagergaard betragtes som et fyrtårn for Kulturregion Midt – og Vestsjælland.
Ansøgningen har ikke været behandlet i den administrative følgegruppe.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Såfremt der bevilliges et ekstraordinært driftstilskud på 110.000 kr. skal dette finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Ansøgningen har ikke været drøftet i den administrative følgegruppe
Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller at Kulturgruppen yder et ekstraordinært driftstilskud til Guldagergaard på 110.000 kr. i 2010
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Indstillingen blev tiltrådt.
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122. Ansøgning om tilskud til AMFI, Vestsjælland
Sag 306-2009-80877

Dok. 306-2009-1831948

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Arbejdsgruppen vedr. AMFI, Vestsjælland fremsender den 12. oktober 2009 ansøgning til
Kulturregion Midt- og Vestsjælland om tilskud til kulturprojekt AMFI VESTSJÆLLAND.
Sagsfremstilling
13,8 ha. af præstegårdsjorden tilhørende Bregninge Kirke er udlejet til grusgravning.
Inden gravningen blev påbegyndt, blev der godkendt en efterbehandlingsplan med forslag til en festplads til ca. 800 personer. En arbejdsgruppe nedsat af menighedsrådet
har i mere ned 3 år arbejdet med planerne om en amfi-scene med plads til 800 tilskuere
på 10 terrasser og med 400 parkeringspladser med forventet ibrugtagning medio 2010.
Amfi-scenen vil indgå som en del af den planlagte naturgenopretning af området, som ia
i alt omfatter ca. 50 ha.
Amfi-scenen og det omgivende landskab skal benyttes til store og små arrangementer
organiseret af Kulturforeningen Amfivestsjælland, som holder stiftende generalforsamling den 2. november 2009.
Visionen er, at AMFI, Vestsjælland skal være det mest besøgte kulturcenter i Vestsjælland.
Indholdet skal være mangesidet, oplevelsespræget og berigende for alle – både som nyder og yder indenfor kultur, natur og sundhed.
Projektet er beregnet til 5,9 mio. kr.. indtil dato er der givet tilsagn om 4,3 mio. kr.
fordelt med 2 mio. kr. fra Bregninge Kirke, 1 mio. kr. fra Kalundborg Kommune, 500.000
kr. fra Udvikling Nordvestsjælland og resten fra forskellige fonde og virksomheder. Der
mangler således 1,6 mio. kr.
Kalundborg Kommune har desuden givet tilsagn om et årligt driftstilskud på kr. 200.000.
Der søges om et tilskud på kr. 50.000,00, som kan dokumentere Kulturregionens støtte
til projektet.
Initiativtagerne vil søge Kulturministeriet om tilskud fra puljen ”Kultur til hele landet”,
Med lokal, vestsjællandsk opbakning til projektet vil det have større bevågenhed og mulighed for tilskud.
Ansøgningen har ikke været drøftet i den administrative følgegruppe, da den er indgået
efter følgegruppens møde den 7. oktober 2009.
Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen lever op til de generelle krav for tilskud
fra Kulturgruppens frie midler punkt 1 og 4.
1. De frie midler skal medvirke til at fremme nyskabende projekter, hvis hovedfinansiering skal findes eksternt.
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4. Der er tale om et fyrtårnsprojekt.
Sekretariatet bemærker, at denne ansøgning kan ses som en parallel til en ansøgning fra
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder om tilskud til etablering og opstart af Artist
in Residence på Sølyst. Kulturgruppen behandlede denne ansøgning på sit møde den 4.
september 2007, hvor det blev besluttet at yde et tilskud på kr. 25.000.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland indstiller, at Kulturgruppen bevilger kr. 50.000,00.
Bilag
306-2009-1831947

Budget og organisation

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Indstillingen blev tiltrådt.
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123. Fortsættelse af den udvidede refusionsordning vedr. børne- og opsøgende
teater
Sag 306-2009-186259

Dok. 306-2009-1830475

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen vedtog den 9. december 2008, at fortsætte med den udvidede refusionsordning i 2009 for børne- og opsøgende teater, således at private skoler, efterskoler,
højskoler, foreninger, virksomheder o. lign. også fik 50 % refusion ved køb af refusionsberettigede forestillinger. Kulturgruppen afsatte en ramme på kr. 150.000,00.
Sagsfremstilling
Sagen fremsendes med henblik på, at der træffes beslutning om at ordningen skal videreføres i 2010.
Pr. 1. oktober 2009 er der forbrugt (udbetalt og reserveret) kr. 125.000,00 af den afsatte ramme mod godt kr. 100.000,00 på samme tidspunkt i 2008.
Der har i 2009 indtil nu været 23 ansøgninger til særordningen fra private skoler, menighedsråd, foreninger og virksomheder mod 17 på samme tidspunkt sidste år.
Kendskabet til særordningen må siges at være stigende.
Den administrative følgegruppe har behandlet sagen på møde den 7. oktober 2009.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Refusionen har både i 2007 og 2008 kunnet afholdes indenfor den af Staten til Kulturregionen udlagte ramme til teaterrefusion. Det samme forventes i 2009.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at den udvidede refusionsordning fortsætter
uændret i 2010.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009
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1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Indstillingen blev tiltrådt.
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124. De vestsjællandske kulturhistoriske museer ansøger om støtte til
udredningsarbejde
Sag 306-2009-143668

Dok. 306-2009-1830490

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen godkendte den 24. marts 2009 et kommissorium for udredning omkring
museumssamarbejde og ny museumsstruktur blandt de kulturhistoriske museer i Kulturregionen.
Sagsfremstilling
Sekretariatet havde i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet dialog med bl.a.
Kulturarvsstyrelsen, og det var i den blevet oplyst, at museerne ville kunne søge økonomisk midler i Kulturarvsstyrelsen til udredningsarbejdet.
Museerne har efterfølgende søgt støtte i Kulturarvsstyrelsen til udredning af mulighederne for et formaliseret samarbejde mellem de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
De Vestsjællandske museer har den 18. august 2009 fået svar fra Kulturarvsstyrelsen.
Før Kulturarvsstyrelsen kan tage endelig stilling til ansøgningen er der behov for at museerne forholder sig til og besvarer 2 centrale spørgsmål:
•
•

Har museerne et fælles ønske om et formaliseret forpligtende samarbejde?
Hvad er museernes fælles vision for museumsudviklingen i Vestsjælland?

Styrelsen bemærker, at museerne kan søge udviklingsmidler til udredningsarbejder
m.h.p. realisering af nyskabende visioner på museumsområdet. Der ydes normalt ikke
tilskud til udvikling af visioner.
Der er således tale om 2 faser:
1) udarbejdelse af fælles vision for de kulturhistoriske museer på Vestsjælland.
2)udredningsarbejde med henblik på at realisere den fælles vision.
På den baggrund ansøger de kulturhistoriske museer nu Kulturgruppen om støtte til at
museerne med ekstern bistand kan udvikle en fælles vision (fase 1) på området. Det er
en opgave, som museernes ledere, personale og bestyrelser ikke umiddelbart kan sætte
sig og formulere i fællesskab.
Arbejdet med fase 1 udarbejdelsen af en fælles vision for den fremtidige museumsstruktur ønsker de at tilrettelægge på følgende måde:
1. Indledningsvis en dag hvor de fem museers ledere diskuterer museumssamarbejde
sammen med en coach, som forinden har bedt os om at forholde os til en række mere konkrete spørgsmål vedr. museernes visioner.
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2. Dernæst ønsker de at afholde en fælles dag, hvor også museernes bestyrelsesformænd deltager.
3. Endelig forventer de en sidste (tredje) mødedag med opsamling, drøftelse og præsentation af de fælles visioner.
De ansøgte midler kr. 120.000,00 skal anvendes til dækning af udgifterne til en ekstern
coach og mødeafholdelse. Museernes medfinansiering vil bestå i den tid ledere og bestyrelsesformænd vil lægge i arbejdet. Projektet skulle gerne kvalificere det videre arbejde med en realisering af modeller for formaliserede museumssamarbejder i kulturregionen.
Når fase 1 er gennemført kan der søges midler hos Kulturarvsstyrelsen til gennemførelse
af fase 2.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal bemærke, at den tidsfrist, der
nævnt i kommissoriet for museumssamarbejde og ny museumsstruktur i Kulturregion
Midt- og Vestsjælland, at projektet skal være færdigt pr. 31. december 2009 ikke længere må anses for at være realistisk.
Den administrative følgegruppe har behandlet sagen den 7. oktober 2009.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Det ansøgte skal i givet fald finansieres af de fri midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der bevilges tilskud til gennemførelse af
arbejdet med udvikling af en fælles vision for de kulturhistoriske museer i Vestsjælland.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Det blev besluttet at bevilge et tilskud på kr. 120.000,-. Fristen for færdiggørelse
af fase 1 sættes til 1. marts 2010.
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125. Kulturaftale 2007 - 2011 - resultater og evaluering
Sag 306-2009-216494

Dok. 306-2009-1828988

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
8 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland indgik i marts 2007 kulturaftale med
Kulturministeriet. Kulturaftalen rækker frem til 31/12 2009. Kulturaftalen indeholder en
række indsatsområder og mål. Kulturregionens politiske styregruppe vil efter kommunalvalget den 17. november 2009 ændre sammensætning.
Sagsfremstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt – og Vestsjælland har udarbejdet et udkast til en
oversigt over indsatsområder og resultater i perioden 2007 – 2009 i relation til Kulturaftalen med henblik på at give såvel den nuværende som den kommende kulturgruppe et
overblik over aktiviteterne frem til efterår 2009.
Oversigten viser endvidere de projekter, der rækker ud over aftale perioden heraf kan
nævnes:
Billedkunstnerisk Grundkursus
Kulturmiljøråd
Museumsmagasin
Klassisk Center
Museumsstruktur
Børnekulturnetværk
Oversigten er vedhæftet som bilag.
Den administrative følgegruppe har drøftet orienteringen på møde den 7. oktober 2009.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen drøfter orienteringen.
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Bilag
306-2009-1816212

Kulturaftale 2007 - 2009 - indsatser og resultater

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Til efterretning.
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126. Status på projekter til midtvejsforhandlinger 2009
Sag 306-2009-197960

Dok. 306-2009-1828992

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.
På Kulturgruppens møde den 1. september 2009 blev det besluttet, at udviklingen af
fælles projekterne omkring en større Middelaldersatsning og udvikling af Børns kulturelle kompetencer via Kulturkørekort skulle opprioriteres.
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. Tovholderne er i dialog med sekretariatet omkring den videre proces.
Kalundborg Kommune og Sorø kommune er tovholder på projektet ”Kultur kompetencer /kulturkørekort”. Tovholderne er i dialog med Skoletjenesten Vestsjælland om et
samarbejde. Medio Oktober udarbejdes et udkast til et kommissorium og primo november afholdes møde med skoletjenesten.
Sekretariatet for Kulturaftalen har modtaget projektidé fra Foreningen Fortællinger i
Lejre ang. udvikling af fortællefestivalen med henblik på etablering af Videnscenter for
fortællinger. Projektidéen indsendes til vurdering i Kulturministeriet.
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Sekretariatet har modtaget revideret budget for projektet Production in Recidence på
Sølyst. Projektet indsendes jnf. beslutning i Kulturgruppen den 1. september 2009, til
Puljen til Kultur i hele landet.
Status fra Kulturministeriet
Sekretariatsleder Hardy Granhøj har den 9. oktober 2009 fået oplyst pr. tlf. af Fuldmægtig Liselotte Bjerre, at Kulturregionens projekter behandles efter 1. november og
umiddelbart herefter vil Kulturregionen kunne påregne svar inden udgangen af 2009.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
Til efterretning.
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127. Evt.
Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2009-1830873

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. oktober 2009

Sted: Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade
1, 1. sal Harhoffværelset
Fraværende: Claus Steen Madsen, Evan Lynnerup, Gunnar Christensen, Lena Holm
Jensen, Per Rasmussen
•
•

Forslag om oplæg vedrørende de projekter, der kører videre i den næste
Kulturgruppe.
Drøftelse af muligheder i et fortsat kultursamarbejde.
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