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REFERAT

Møde i politisk ledelse torsdag den 15. april 2010 kl. 9-11
Tranum Strandgård Kunst & Kulturcenter
Efter mødet Temadag: Hvad kan vi med KAN? kl. 11-16
Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune
Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune – afbud - Søren C. Hansen deltog i stedet
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland - afbud
Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune
Lone Christiansen, Læsø Kommune
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune
Mogens Brag, Frederikshavn Kommune – fra kl. 10:13
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland
Sven Bertelsen, Hjørring Kommune
Walther Mikkelsen, Morsø Kommune – afbud - Per Noe deltog i stedet
Bo Jeppesen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Claus René Pedersen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Claus Svenstrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) - afbud
Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent)
Referat:
Mødet indledtes med en navnerunde og velkomst ved formand for Kulturaftale Nordjyllands
administrative ledelse Bo Jeppesen.
1. Konstituering af politisk ledelse
• 1. Forretningsorden for Kulturaftale Nordjyllands politiske ledelse (udsendt med dagsordenen)
• 1. Kulturaftale Nordjylland - organisering i 2009-2012 (udsendt med dagsordenen)
1.a. Valg af formand og næstformand og eventuelt forretningsudvalg
Konstituering af politisk ledelse med formand og næstformand
Referat
Anne-Dorte Krog fra Aalborg Kommune blev valgt som formand og Arnold Larsen fra Thisted som
næstformand.
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1.b. Behandling af eventuelle ændringsforslag til forretningsordenen
Ingen ændringsforslag
2. Godkendelse af referat fra mødet den 30.10.09 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
• 2. Referat af møde i politisk ledelse den 30.10.09 (udsendt med dagsordenen)
Referat fra møde den 30.10.09 godkendt
3. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale
Nordjylland v/ Anna B. Sørensen
3.a Orientering om bevillinger fra Puljen til modernisering og relancering af foreningsdrevne
biografer, kunstbiografer m.v. (Biografpuljen)
• 3a. Bevillingsskema for biografpuljen 2010 (udsendt med dagsordenen)
Biografpuljen var oprindeligt en pulje under Nordjyllands Amt, som Kulturaftale Nordjylland i den 4årige overgangsordning (2007-2010) har overtaget administrationen af.
2010-puljen udgør 233.522,00 kr. og ansøgningsfristen var den 1. marts 2010.
Til ansøgningsfristen indkom 10 ansøgninger, som administrativ ledelse behandlede på møde den
28.01.10.
Midlerne blev forholdsvis ligeligt fordelt mellem 9 af ansøgningerne. En enkelt ansøger opnåede ikke
støtte, da denne biograf blev støttet med et anseeligt beløb i 2009.
Da midlerne i Biografpuljen 2010 er begrænsede, var det for hovedparten af ansøgningernes
vedkommende kun muligt at støtte delvist i forhold til det ansøgte. Af denne grund accepterer
Kulturaftale Nordjylland også, at de pågældende projekter beskæres tilsvarende i forhold til det i
ansøgningerne beskrevne.
Med bevillingerne er overgangsordningsmidlerne for 2010 til dette formål disponeret.
Referat
Politisk ledelse tager orienteringen til efterretning.

3. b Orientering vedr. faldende befolkningstal i Nordjylland og dets konsekvens for Kulturaftale
Nordjyllands projektpulje
Midlerne fra Kulturaftalens pulje i 2010 blev fordelt på baggrund af en opgørelse af befolkningstallet i
Nordjylland per 06.10. 2009, hvor der samlet set var 596.308 indbyggere i regionen.
Faktureringen af kommunerne blev foretaget på baggrund af befolkningstallet per 01.01.10, hvor
befolkningstallet var faldet med 16.680 indbyggere til 579.628 indbyggere. Som konsekvens heraf er
der 41.982,50 kr. færre i projektpuljen end forventet, hvorved kassebeholdningen i projektpuljen nu er
på 61.939,00 kr. og ikke på de tidligere opgjorte 103.921,50 kr.
Referat
Politisk ledelse tager orienteringen til efterretning.

3.c Orientering vedr. fordeling af tema- og satsningsansvar
• Se opdateret oversigt og tema- og satsningsansvar i bilaget til pkt. 1 ”Kulturaftale Nordjylland organisering i 2009-2012”
Frederikshavn Kommune har trukket sig som temaansvarlig for Kulturarvsklynge Nordjylland. Der
arbejdes i øjeblikket på at finde en ny temaansvarlige i Aalborg.
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Pga. sygdom overtager Jammerbugt Kommune midlertidigt temaansvaret for Unge som kulturaktører
og kulturbrugere for Morsø Kommune.
Det understreges, at satsningsansvaret for den musikstrategiske satsning ligger i Brønderslev med
Thisted og Region Nordjylland som spejlingspartnere. Der var en fejl i den tidligere udsendte oversigt.
Referat
Politisk ledelse tager orienteringen til efterretning.

4. Orientering vedr. midler til tværkommunale kulturaktiviteter efter overgangsordningens
ophør.
Baggrund
Det tidligere Nordjyllands Amt støttede en lang række kulturaktiviteter i de daværende nordjyske
kommuner. Da Nordjyllands Amt blev nedlagt fortsatte støtten gennem den såkaldte 4-årige
overgangsordning (2007-2010), hvor støttebeløbene fra 2005 blev fastfrosset og årligt udbetalt fra
staten via kulturaftalen til kulturaktiviteternes hjemkommuner.
Den 31. december 2010 ophører den 4-årige overgangsordning, hvorefter der er indgået en aftale
mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Finansministeriet om, at kulturaktiviteter,
der er blevet støttet med 250.000 kr. og derover fortsat udbetales til aktiviteterne gennem kulturaftalen,
mens kulturaktiviteter fra hele landet med en støtte på mindre end 250.000 kr. samles i en fælles pulje
og fordeles over bloktilskud til kommunerne. Herved er det fremover op til den enkelte kommune,
hvorvidt midlerne fortsat skal tilføres den pågældende kulturaktivitet.
Problematik
Under den 4-årige overgangsordning ligger der en række kulturtilbud, som ikke alene kommer den
kommune til gode, hvortil beløbet udbetales, men som tværtimod er tværkommunale tilbud, som
berører hele Nordjylland. 2 af disse tværkommunale tilbud bliver støttet med mere end 250,000 kr. og
modtager således automatisk støtte via kulturaftalen efter overgangsordningens ophør. 11 andre
tværkommunale kulturtilbud ligger derimod under grænsen på de 250.000 kr. og vil således efter 2010
blive en del af den pulje der udbetales via bloktilskud landets kommuner.
Udfordring
Hvordan sikres det, at den del af den tidligere amtslige støtte, der tilkommer tværkommunale
kulturaktiviteter fortsat kommer Nordjyllands kulturområde til gode?
Forhistorie
Den tidligere politiske ledelse for Kulturaftale Nordjylland har i 2009 arbejdet for at sammenlægge de
tværkommunale kulturtilbud under den 4-årige overgangsordning, som hver især modtog støtte på
mindre end 250.000 kr., således at tilbuddene ville kunne fortsætte under kulturaftalen efter
overgangsordningens ophør.
Situationen nu
Kulturaftalens sekretariat har forhandlet Kulturministeriet og også rettet en mere uformel henvendelse
til Kommunernes Landsforening med henblik på at finde en løsning, hvor de fællekommunale tilbud
under 250.000 kr. kunne puljes og derved fortsætte under regi af Kulturaftalen. Hverken
Kulturministeriet eller KL har imidlertid ønsket at åbne forhandlingerne igen.
Administrativ ledelse arbejder videre med sagen. Politisk ledelse vil blive orienteret yderligere, når der
er nyt.
Referat
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Generel enighed i politisk ledelse om at finde en løsning, hvorved midlerne fra de tværkommunale
kulturaktiviteter kan forblive på det fælles kulturområde.
Drøftelse af hvordan midlerne sikres.
Konklusion
Administrativ ledelse udarbejder hurtigst muligt et notat med sagens baggrund, konsekvenser og
opgørelse over de samlede midler, som kan forelægges byrådene i de respektive kommuner.
Notatet sendes til godkendelse i politisk ledelse. Politisk ledelse drøfter sagen i deres respektive
politiske bagland.

5. Behandling af ansøgning fra projekt 2010-40 En digital præsentation af Willumsen-samlingen
på Herregården Odden
• 5. Ansøgning: 2010-40 En digital præsentation af Willumsen-samlingen på Herregården Odden
(udsendt med dagsordenen)

Ansøgningen er indkommet rettidigt, men uheldigvis blevet glemt i sin hjemkommune.
Projektet søger om 100.000 kr. i Kulturaftale Nordjylland og søger ligeledes om støtte fra KUM (ikke
defineret beløb)
Projektansøgningen er behandlet på møde i Kulturaftalens administrative ledelse den 28.01.10
Indstilling fra administrativ ledelse:
Projektet indstilles til afslag med følgende begrundelse:
1. Manglende nyhedsværdi. Den type projekter er set før. bl.a. har Region Nordjylland i 2008 støttet et
parallelt projekt: "At være sig selv - Kirsten Kjær og hendes museum", der var støtte til produktion af
en film om Kirsten Kjær.
2. Manglende regional forankring. Der gøres i ansøgningen ikke tilstrækkeligt rede for, hvorledes
projektet har regional gennemslagskraft/dækning
3. Projektet indeholder ikke "oplevelsesorienterede, innovative og interaktive digitale elementer", som
Kulturarvsklyngen har valgt at satse på.
4. Ift. Kulturaftalens fokus på nye partnerskaber, synes projektet ikke medføre sådanne.
Referat
Politisk ledelse godkendte indstillingen.

6. Drøftelse og orientering vedr. forhandlinger med Kulturministeriet om projektstøtte fra Pulje
til kultur i hele landet
6a. Drøftelse og beslutning vedr. ansøgninger til Kulturministeriets Pulje til kultur i hele landet
• Download evt. Kultuministeriets strategi Kultur for alle her:
http://www.kum.dk/graphics/kum/Netpub/Kultur_for_alle__kultur_i_hele_landet/pdf/Kultur_f
or_Alle.pdf
• 6a. Kort beskrivelse af projekterne, der søger støtte i Pulje til kultur i hele landet (udsendt med
dagsordenen)
• 6a. Oversigt over projekter med ansøgte beløb og angivelse af indstillinger fra politisk ledelse
(udsendt med dagsordenen)
Baggrund
4

15.04.2010/ABS

Som en del af aftalen med Kulturministeriet kan Kulturaftale Nordjylland søge Kulturministeriets
Pulje til kultur i hele landet om projektstøtte til Nordjyske kulturprojekter både ved kulturaftalens
indgåelse og ved midtvejsforhandlingen.
Ved ansøgningsfristen 01.10.09 til Kulturaftale Nordjyllands projektpulje 2010, kunne projekter
således søge om at blive sendt videre til midtvejsforhandling i Kulturministeriet. En række projekter
søgte og blev indstillet af politiske ledelse på baggrund af de kriterier, der på daværende tidspunkt
forelå for puljen.
Problematik
I januar 2010 barslede daværende kulturminister Carina Christensen med en ny kulturpolitisk strategi:
Kultur for Alle, som herefter blev retningsgivende i forhold til forhandlinger med Kulturministeriet om
projektstøtte. Det betød, at der blev lagt vægt på nye aspekter i kulturprojekterne, som åbnede
mulighed for at søge støtte til projekter, som man ikke tidligere havde forventet kunne opnå støtte.
Uofficielt meldte Kulturministeriet endvidere ud, at vi i Nordjylland kunne forvente at opnå støtte til
kulturprojekter for op mod 2.6. mio. om året resten af kulturaftalens løbetid. Ved en sammenregning af
de projekter, som politisk ledelse havde bevilget videre, var det tydeligt, at der var plads til flere
projekter, hvis der skulle satses på at tilføre Nordjylland det maksimale antal kulturstøttekroner.
Af disse to grunde har de respektive temaansvarlige i samarbejde med administrativ ledelse kigget
kulturaftalens projektdatabase igennem med henblik på at finde alle – nye som gamle - relevante
projekter at søge midler til i Pulje til kultur i hele landet.
Midtvejsforhandlingen i Kulturministeriet blev uheldigvis lagt inden konstitueringen af politisk
ledelse, hvorfor de temaansvarlige har været nødsaget til at forhandle uden politik mandat. Det vil dog
være muligt at tilbagetrække projektansøgninger, hvis politisk ledelse er uenig i administrativ ledelses
prioritering.

Indstilling
Det indstilles:
o at politisk ledelse bemyndiger de temaansvarlige til at fortsætte forhandlingerne med
Kulturministeriet for de i bilagene beskrevne projekter
og
o at de temaansvarlige ligeledes bemyndiges til, at arbejde på, at der reserveres midler til endnu
en ansøgningsrunde indenfor Kulturaftale Nordjyllands løbetid.
Referat
Politisk ledelse bifalder, at administrativ ledelse har arbejdet for at opnå støtte til flest muligt nordjyske
kulturprojekter i Kulturministeriets Pulje til kultur i hele landet.
Konklussion
Indstillingen er godkendt.

6.b. Orientering vedr. forhandlinger med Kulturministeriet vedr. ansøgninger til Puljen til kultur i hele
landet
De temaansvarlige for børnekultur, unge som kulturaktører og kulturbrugere, kultur og
oplevelsesøkonomi, kreative alliancer, talentudvikling – samt koordinator, som stand in for
kulturarvsklynge Nordjylland indsendte primo marts 13 ansøgninger til Kulturministeriets Pulje til
kultur i hele landet, samt 3 boblere (projekter der er sandsynlighed for, at der vil blive søgt midler til i
næste ansøgningsrunde til Kulturministeriets pulje).
Den 22. marts mødtes de temaansvarlige med kontorchef Per Voetmann og fuldmægtig Kirsten
Hermansen (Kulturaftale Nordjyllands nye kontaktperson i ministeriet) til midtvejsforhandling i
Kulturministeriet.
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Kulturministeriet fandt kvaliteten af de 13 ansøgninger rigtig god. Der var således også kun et enkelt
projekt, som ikke direkte - eller efter en omskrivning - ville blive sendt videre i høring i de respektive
styrelser. Alle projekter undtagen projekt 2010-1 Thy Masterclass og Thy Kammermusikfestival, som
KUM fandt for lokalt forankret, er således videre i processen.
Der arbejdes netop pt. på at pudse ansøgningerne endeligt af, inden de bliver sendt ud til høring efter
påske. Der vil gå 6-8 uger, inden vi kan forvente endeligt svar, og Per Voetmann præciserede, at det i
sidste ende er op til Per Stig Møller, hvilke projekter, der støttes.
Det aftaltes, at der kan komme en ekstra ansøgningsrunde, hvis ikke alle de midler, som KUM har
reserveret til Nordjylland, bruges i forbindelse med denne forhandling. I givet fald modtager KUM
gerne ansøgninger igen i oktober 2010.
Referat
Arnold Larsen ønsker svar på, hvorfor Thy Masterclass og Thy Kammermusikfestival ikke opnåede
støtte fra Kulturministeriet.
Sekretariatet sender tekst fra referat fra midtvejsforhandlingen med Kulturministeriet, hvor
begrundelsen fremgår, til Arnold Larsen.
7. Udpegning af to medlemmer til Kulturarvsklynge Nordjylland.
Kulturarvsklyngen som Tema under kulturaftale Nordjylland 2009-2012 - Formål og mål
Formålet er at professionalisere og se de lokale museer virke i en større sammenhæng, herunder
lokalsamfundenes evne til at tiltrække gæster i 365 dage om året og dermed bidrage til det økonomiske
kredsløb i regionen. Det kan f.eks. ske ved hjælp af ny teknologi, der kan flytte museerne ud i byen og
naturen, ligesom levende nutidigt liv kan flyttes ind i museerne, som på denne måde kan tilbyde
oplevelser og læring via alle menneskets sanser.
Målene er:
- Med udgangspunkt i det autentiske og den faglige og saglige kvalitet i formidlingen at
udvikle et nyt paradigme for formidling af kultur, kunst og natur baseret på
oplevelsesorientering og interaktive, digitale medier.
- At gøre museerne til drivkræfter for innovation, vækst og beskæftigelse i
oplevelsesøkonomien i Nordjylland.
- At gøre Nordjylland kendt nationalt og internationalt for sine anderledes, innovative
oplevelsesbaserede kulturinstitutioner og museumsattraktioner.
Organisation
Kulturarvsklyngens styregruppe består af repræsentanter fra:
- de nordjyske museer
-

museernes bestyrelser

-

kommunikations- og teknologivirksomheder

-

Kulturaftale Nordjylland (2 medlemmer fra politisk ledelse og 1 temaansvarlig, hvor
temaansvarlig bliver formand for klyngen og ligeledes indtræder i forretningsudvalget)

-

Region Nordjylland

-

Kommunernes kultur- og fritidsudvalg

-

Uddannelses- og forskningsinstitutioner

-

Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, ApEx (ApEx har sekretariatsfunktionen)
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Kulturarvsklyngen varetager det strategiske arbejde med feltet og udarbejder på denne baggrund
indstillinger til politisk ledelse på indkomne projektansøgninger inden for området.
Referat
Mads Sølver Pedersen fra Aalborg Kommune og Eskild Sloth Andersen fra Brønderslev Kommune er
valgt som Kulturaftale Nordjyllands politiske ledelses repræsentanter i Kulturarvsklynge Nordjylland.

8. Nyt fra kulturudvalg
Søren C. Hansen: Vesthimmerland har 10 museer i kommunen – meget kulturarv. Vi er presset
økonomisk. Vi har skåret kraftigt i kulturen således, at vi bl.a. fjernede tilskud til Ertebøllecentret, hvor
de i øjeblikket arbejder væk fra en konkurs. Det haster, hvis Ertebøllecentret skal have hjælp! I Løgstør
arbejder man med ideen om at skabe et stort center med sport, biograf, lægehus med videre under
samme tag.
Vesthimmerland appellerer til politisk ledelse om der i fællesskab kan udarbejdes en ansøgning til
undervisningsministeriet til projekt Kultur på tur, hvor Ertebøllecentret puttes i en bus. Bussen kunne
også bruges til andre museer osv.
Lone Christiansen: Læsø har nedlagt folkeoplysningsudvalget og har i stedet fået et Social og
Kulturudvalg. Vi har nedsat et Kultur og Foreningråd med en bestyrelse af 6 driftige mennesker med
forskellige kompetencer, vi vil udnytte som sagerne kommer op. Rådet har fået 10.000 kr. til at starte
på.
Læsøs nye museumsdirektion har lånt 3 mio. af staten til at finde et nyt sted til museet. Det er ikke
muligt at finde den første mio. selv, så de skal ud og søge andre midler. Befolkningstallene er dalene –
men vi er godt kørende på kulturområdet
Ole B. Sørensen: I Region Nordjyllands Kulturanalyse er nu sendt ud og vi inviterer til
kulturkonference 2. juni Fang Kulturen og form den... - Nordjysk regional kulturkonference med
udgangspunkt i ny spændende kulturanalyse. På konferencen vil vi bringe konklusionen på analysen til
debat i forhold til, hvordan vi kan arbejde fremadrettet. Konferencen afholdes i Musikteateret i Thisted
med deltagelse af bl.a. Clement Kjærsgård og Peter Duelund. Der bliver kreative workshops inden for
temaerne: Skabelse af kulturelle jobs, Fødekæde og vækstlag, Kunstnerisk produktion og
kvalitetsudvikling og Kulturformidling. Kulturanalysen er sendt ud og invitation til konferencen
kommer så hurtigt som muligt. Vi skal efter konferencen finde ud af, hvordan vi i Region Nordjylland
skal prioritere vores udviklingsmidler.
Per Noe: I Morsø er vi ikke inde i store besparelser lige pt. Vi har kunnet satse på kulturområdet – der
er kommet en pulje til frie kulturmidler ¼ mio. kr. – det er meget i Morsø – man kan kun få én gang ikke drift.
Arnold Larsen: Thisted har fået et nyt udvalg Arbejdsmarked og Kulturudvalget, som rummer en
masse! Kultur fylder meget i udvalget. Der skal laves en ny kulturpolitisk plan for Thisted kommune,
da man ikke har været tilfreds med det, der hidtil har ligget - vi er således begyndt at forme en ny
politik. Thisted er medlem af to kulturaftaler: KAN og Kulturaftale Nordvest. Den sidste er ikke
medtaget i budgettet, men det er KAN. Herudover er der nogle erhvervsfolk som gerne vil have bygget
et Kulturhus på havnen, men det er i idéstadiet.

Lene Schmidt Aalestrup: Rebild genåbnede i går budgetter i forhold til besparelser – dog rammer
besparelserne i 2010 ikke kulturområdet. Kulturrådet har en pulje, som bevilger penge til mange gode
projekter. Der er også fortsat støtte til fyrtårnsprojekter som Opera i Rebild og Rebildfesten.
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Eskild Sloth Andersen: Brønderslev arbejder også på en ny kulturpolitik. Vi har to museer
Vildmosemuseet og det statsanerkendte Try Museum, som vi har et ønske om at få lagt under en hat –
det er en vanskelig opgave. Krisen er også kommet til Brønderslev – vi skal lave et afdækningskatalog,
hvor der skal findes mellem 4-6 % besparelser. Man freder rent politisk kulturudvalget, men
fritidsområdet kommer til at mærke! Vi har nogle gode projekter; Flagskibet er Brønderslev
Forfatterskole, hvor flere deltagere har fået udgivet bøger. Herudover har vi et samarbejde med
Hjørring og Frederikshavn omkring projektet Styggekrumpen som tv-julekalender.
Sven Bertelsen: I Hjørring forventer jeg rent budgetmæssigt, at vi er nogenlunde fredet på
kulturområdet. Vi har arbejdet på at redde kunstbygningen i Vrå. De kan ikke overleve på det årlige
tilskud.
Vi deltager også i samarbejdet omkring julekalenderprojektet, og der er en skitse på bordet i forhold til
at bygge et nyt teater, som en blanding af traditionelt italiensk teater og Shakespeare globe. Vi har et
godt teater i Hjørring og håber, om ikke andet, at få det besluttet inden for de næste fire år. Vi arbejder
også på en ny kulturpolitik.
Helle Bak Andreasen: I Jammerbugt har vi fået et nyt udvalg: Kultur-, Fritid- og
Landdistriktsudvalget. Tidligere lå kultur under Børne- og Kulturudvalget, hvilket betød at meget gik
til børneområdet. Vi har lige vedtaget en kulturpolitik. Kulturmidler puljes med landdistriktsmidler og
har ansøgningsfrist 1. maj – det bliver spændende at se, hvad der kommer.
Der er nedsat et kulturelt samvirke, som har fået 4000 kr. til opstart – god sparringspartner for
udvalget.
Vi planlægger sommerkunstskole og danseskole – vi har prøvet forfatterskole, men det virkede ikke,
men vi vil gerne prøve igen.
Jørgen Pontoppidan: I Mariager kigger vi som Rebild også på budgetter. Der skal findes 35 mio. – 1
mio. inden for kultur og fritid. Det bliver ikke så svært, da der er nogle svømmehaller, der har et pænt
overskud. Vi bliver holdt fri på kulturområdet. Af projekter kan vi pege på Himmerlandsteater, som
gerne vil have mere plads.
Mogens Brag: Frederikshavn har nyt udvalg med kun to gengangere og også en del nye medarbejdere i
forvaltningen – det giver nye udfordringer og muligheder. Vi har et nyt projekt KariZma, som er ny
måde at tænke kultur og fritid sammen. Vi har for nyligt haft istölt – det var utænkeligt før med andre
en skøjteløber fik adgang til isarenaen.
En varm politisk kartoffel i Frederikshavn er Kappelborg – der mangler midler – diskussionen kører
blandt andet på, om man vil have boliger i kulturhuset. Projektet Stygge krumpen som tv-julekalender
følger vi også spændt, ligesom vi har indgået en kulturalliance – et udvidet samarbejde med Hjørring,
som bilægger gammelt modsætningsforhold.
Anne-Dorte Krog: I Aalborg har vi også kørt kulturnedskæringer efter salamimetoden, men
institutionerne har taget det pænt. Det giver anledning til at tænke nyt.
Vi har store satsninger: Nordkraft, hvor vi forener kultur, idræt, undervisning i samme hus. Allerede
nu kan vi se, at det virker at sætte forskellige aktiviteter sammen. Vi arbejder endvidere med at få
skabt helheder mellem skole og kultur for at opnå synergi og bedre udnyttelse af ressourcer.
Musikkens Hus på vej i udbud – der er store forventninger. Real Dania er bygherre og det forventes at
stå klart 01.12.2012.
Der bliver også arbejdet med billedkunstfestival port 2010, som også støttes af KAN.
Aalborg Musikskole og den musiske skole er blevet lagt sammen til Kulturskolen. Det er en ny måde
at tænke tingene sammen på og få brugt de spæde talentlag.
BGK får ikke mere tilskud fra staten – dem der går får lov at gøre det færdigt, men der bliver ikke nyt
optag.
Der har også været diskussion om vores kulturpolitik: Vi giver tilskud til institutioner, og så har vi
derudover en pulje til det nyskabende. I denne pulje vil vi kigge lidt nærmer på fordelingen– hvad vil
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vi satse på fremadrettet - måske er der aktivteter, som i stedet skal modtage fast støtte. Vi overvejer
ideen om at lave årlige ansøgningsfrister, så der ikke er tom kasse i slutningen af året.
Det er et nyt kulturudvalg, hvor halvdelen er nye - nu er der tid til at tænke nyt.

9. Næste møder
Ordinære møder i politisk ledelse holdes i Aalborg, mens temadage og årsmøde forskellige steder i
Nordjylland
Alle planlagte møder i politisk ledelse ændres fra 09-11 til 08:30-10:30 af hensyn til Læsøs mulighed
for at deltage i møderne.
Vær opmærksom på at Region Nordjylland holder Kulturkonference i Thisted Musikteater onsdag 2.
juni kl. 10-16 om udmøntningen af anbefalingerne i Kulturanalysen. Der bliver udsendt en invitation.
Mødeplan Kulturaftale Nordjylland 2010
Administrativ
ledelse
Kl. 13-16

Fælles
møder
-

Politisk
ledelse
-

-

-

Kl. 08.3010.30

-

Torsdag den
17.06.10
Torsdag den
26.08.10

Kl. 09-12

-

-

-

-

Årsmøde
kl. 11 - 15

Kl. 08.3010.30

-

Onsdag den
22.
september

-

-

-

Møde vedr.
overordnede
linjer i
ansøgninger.

Dato
Torsdag den
06.05.10
Torsdag den
20.05.10

Torsdag den
23.
September
Fredag den
1. Oktober
Fredag den
22. Oktober
Onsdag den
08.12.10

Temaansvarlige
-

Heldagsmøde
Kl.09-12
spejlingsgrupper
kl. 12-15
Kl. 09-12

-

-

Temaansvarlige
tilrettelægger
selv.
-

-

-

-

-

-

Kl. 08.3010.30

-

Kl. 13-16

-

-

-

Vær i øvrigt opmærksom på nedenstående tilbud:
• Halvdagsmøde mellem politiske formænd for kulturregionerne arrangeret af Kulturministeriet
den 15. juni 2010 – nærmere information sendes ud per mail inden arrangementet.
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Årligt topmøde med kulturpolitikere fra hele landet arrangeret af Kulturministeriet – endnu
ikke fastlagt dato i september 2010 - nærmere information sendes ud per mail inden
arrangementet.

10. Eventuelt
• Oversigt over støttede projekter 2009-midler (vedhæftet referatet)
• Oversigt over støttede projekter 2010-midler (vedhæftet referatet)
Per Noe oplyser om, at VisitNordjylland i næste uge lancerer projektet The Quest; en nordjysk
skattejagt, hvor børnene bliver drivkraften for at søge nye ferieoplevelser i Nordjylland. Teknologien
bliver løftestangen til at skabe en række oplevelser som skal repræsentere både engagement, lærdom
og kreativitet. Historien er kernen i The Quest. En historie som har mere tilfælles med Harry Potter og
Ringenes Herre end faktuelle nordjyske historiebøger! Brugerdreven innnovation i børnehøjde
afprøves som mulig ny udviklingsmetode.
Læs mere her: http://www.visitnordjylland.dk/danmark/dadk/menu/presse/projekter/kreative/the_quest/skattejagt.htm
Per Noe gør opmærksom på, at Limfjordsområdets moliaforekomst er kommet på Unescos
verdensarvsliste. Vi bør derfor være opmærksomme på, at det ikke bliver Midtjylland, der løber med
hele opmærkomheden. Kunne de kommuner, der har moliaforekomst finde ud af, hvordan der skabes
opmærksomhed omkring det og sætte det på dagsordenen f.eks. i Regionsregi?
Claus Svenstrup fra RN påpeger, at vi har i forvejen et samarbejde mellem de store attraktioner, og at
det vil være det rette forum for en kobling. Der skal være vækst og arbejdspladser i det for at RN kan
yde støtte.
Ole B. Sørensen efterspørger en liste over alle projekter under Kulturaftale Nordjylland, så politisk
ledelse kan få et fælles vidensgrundlag.
Efterskrift: Oversigter over bevilgede midler 2009 og 2010 er vedhæftet referatet.
Eskild Sloth fortæller, at man i sidste periode oplevede et par gange, at politisk ledelse ikke var
beslutningsdygtige, fordi medlemmer ikke dukkede op til møder og heller ikke sendte suppleanter.
Kan vi give hinanden håndslag på, at man melder afbud, hvis man ikke kan komme, så suppleanter kan
indkaldes?
Per Noe gør opmærksom på, at der i dag er møde i Nyborg hvor Kulturarvsstyrelsen og
Kulturministeriet informerer om fremtiden for de statsanerkendte museer. En frygt er, at nogle
nordjyske museer vil miste deres statsanerkendelse – og hvad gør vi så? Der kunne laves et
spændende samspil mellem Kulturaftalen, Region Nordjylland, Kulturarv Nord og de forskellige
institutioner.
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