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1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2018-6060

Dok. 306-2018-245761

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Godkendt.
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2.

Orientering om status for forlængelse af Kulturaftale 2015 - 2018 til 31.
december 2019

Sag 306-2018-16890

Dok. 306-2018-242244

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen får en orientering om status på forlængelsen af Kulturaftalen til også
at omfatte 2019.
Sagens opståen
Slots- og Kulturstyrelsen har i brev fra den 14. juni 2018 meldt ud, at udkast til aftaler
for 2019 i skulle være styrelsen i hænde den 1. oktober 2018.
Sagsfremstilling
Af brevet fra Slots- og Kulturstyrelsen fremgår det, at processen for etårige forlængelser af de nuværende aftaler for 2019 vil være:
Den etårige forlængelser skal tage afsæt i den nuværende kulturaftale, både hvad indhold og økonomi angår.
Den etårige forlængelse skal henvise til den nuværende aftale og rumme følgende elementer:
 Baggrund for tillægsaftale
 Indsatsområder
 Bevillinger tilknyttet aftalen
 Evaluering og regnskab
 Underskrift af aftalen
 Bilag med kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 26. september 2018 sendt
udkast til etårig forlængelse til Slots- og Kulturstyrelsen.
Udkastet er vedhæftet som bilag.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Bilag
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306-2018-209983

Udkast til tillægsaftale for perioden 1. januar - 31.
december til kulturaftale mellem Kulturministeren og
Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Taget til efterretning.
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3.

Forventet økonomisk råderum Kulturaftale 2019

Sag 306-2018-16890

Dok. 306-2018-242327

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen orienteres om den forventede økonomi for Kulturaftalen i 2019.
Sagens opståen
Slots- og Kulturstyrelsen har i et brev fra den 14. juni 2018 meldt ud, at udkast til aftaler for 2019 skulle være styrelsen i hænde den 1. oktober 2018.
Den etårige forlængelse skal henvise til den nuværende aftale og bl.a. rumme følgende
elementer:
 Bevillinger tilknyttet aftalen
 Bilag med kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår
Sagsfremstilling
Der har endnu ikke været forhandlet med Slots- og Kulturstyrelsen omkring økonomien i
den etårige forlængelse af Kulturaftalen 2015-2018.
Sekretariatet har lavet et overslag på, hvilket økonomisk råderum der kan forventes i
2019.
Overslaget bygger bl.a. på, at der i udkastet til forlængelsesaftalen for 2019 er lagt op
til, at den kulturelle rammebevilling til teaterrefusion og udbetalingen af de tidligere
amtslige tilskud fortsat er lagt ud til kulturregionen.
I udkastet til aftalen for 2019 er der ikke sat beløb på tilskuddet til projekter fra Puljen
til kultur i hele landet, da det forventes at skulle forhandles, da Holbæk og Roskilde
kommuner ikke er med i aftalen i 2019.
Der skal her være en regional medfinansiering af samme størrelse, som det statslige tilskud.
I overslaget er indregnet 1 mio. kr. fra Puljen til kultur i hele landet.
Overslag på 16. oktober 2018:
Overførelse af ikke disponeret beløb i
kulturaftale 2015-18 – besluttet 03-092018
Tilskud fra 6 kommuner 2019 – 3 kr. pr.
indbygger
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Forventet overførsel fra Rammebevilling
børneteater
Fra det tidligere amtslige tilskud udenfor
lov
Støtte til indsatsområder fra udlodningsmidlerne (puljen til kultur i hele landet)
Beløb reserveret til forberedelse af ny
kulturaftale fra 2020 – besluttet 03-092018
Udgift sekretariat
Total

50.000
1.100.000
1.000.000
-200.000
-200.000
3.185.000

Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
--Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til kulturgruppen, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Taget til efterretning.
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4.

Oplæg til priotitering af Kulturgruppens midler til projekter i
forlængelsesperioden 2019

Sag 306-2018-16890

Dok. 306-2018-246877

Initialer: EVO

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Kulturgruppen skal prioritere midler til projekter og aktiviteter i forlængelsesperioden
2019.
Sagens opståen
Kulturgruppen har den 3. september 2018 bedt den administrative følgegruppe om at
kontakte de nuværende projekter, med henblik på et oplæg ang. aktiviteter i Kulturaftalens etårige forlængelsesperiode. Kulturgruppen har tillige bedt den administrative
følgegruppe om et oplæg til prioritering og fordeling af midlerne til de indkomne oplæg.
Sagsfremstilling
Kulturministeriet har meldt ud, at de kulturaftaler, der udløber med udgangen af 2018
kan forlænges med et år med samme indsatsområder og samme økonomi.
Den administrative følgegruppe har derfor kontaktet de nuværende projekter og modtaget oplæg fra:
Anilab, Danmark Bliver til / Futureland, Forfatterskoler/FGK og Museum Vestsjælland.
Alle projekter er kommet med oplæg til forlængelse af nuværende aktiviteter og med
oplæg til aktiviteter, der lægger op til nye samarbejder, forankringsmodeller og aktiviteter, der kan afvikles i 2019.
Det er den samlede vurdering, at de indkomne forslag understøtter kulturaftalens indsatsområder, ambitioner og relevans og samtidig gives mulighed for at udnytte det ekstra år til at forberede en evt. kommende Kulturaftale.
De indsendte oplæg til forlængelsesindsatser fremgår neden for og der kan i øvrigt henvises til statusrapport over projekter i 2017, for mere viden om de enkelte projekter.
http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/301/
Projektforlængelser:
Ani lab
Animationsprojektet Ani lab, som er et fritidstilbud til børn og unge, vil fortsætte det
gode samarbejde på tværs af kommuner og arbejde for en endnu mere bæredygtig kommunal forankring i løbet af 2019:
 Ani lab ønsker at arbejde med talentudvikling og tilbyde kurser for dem der vil
noget mere
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Ani lab vil tilbyde skoleforløb i en uge i hver kommune
Ani lab vil udvikle fælles event på tværs af Ani lab afdelinger fra de forskellige
kommuner fx fælles sommer camp med forfatterskolerne, fælles filmdag, animations camp
Ani lab vil også arbejde med at afsøge om det er muligt at lave et studieforberedende tilbud sammen med fx HF/gymnasium

Der søges om 800.00 kr. projektbeskrivelse er vedhæftet
Futureland
Futureland er en fortsættelse af Danmark bliver til og bygger på en videreudvikling af
erfaringerne fra dette projekt. Futureland sætter fokus på unges handlekraft og entreprenørskab med afsæt i en forståelse af og kendskab til kulturhistorien.
Furtureland ønsker:






At udvikle og skabe et anderledes kulturlaboratorie for og med unge
At udvikle en prototype af Futureland for unge på 18 – 25 år, som kan gennemføres til og med 2019
At skabe Furtureland camp som mødested i Lejre – hvor de unge kommer med
bud på aktuelle udfordringer
At udvikle Futureland festival som åbner Furtureland for offentligheden
At udvikle et Futureland popup-program med aktiviteter i Midt- og Vestsjælland

Der ansøges om 1.000.000 kr. projektbeskrivelse er vedhæftet.
Forfatterskoler og FGK
Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland er et fritidstilbud til børn og unge på
tværs af kommuner og som inden for det sidste år også har udviklet et FGK – talenthold.
Forfatterskolen/FGK ønsker at fortsætte med standard program for både forfatterskoler
og FGK, udvide og udvikle tilbuddet til at omfatte alle kommuner, udvikle FGK talent
camps og indgå nye samarbejder i 2019. Af nye tiltag i 2019 ønsker forfatterskolen/FGK:







At udvikle en fleksibel model så også Lejre og Sorø får tilbud, der passer til dem
At som nyt initiativ udvikle åben-skole tilbud om forfatterværksted i alle 6 kommuner
At samarbejde med Sorø Akademi om udvikling af talenthold og internater for
FGK
At samarbejde med Ani-Lab om sommer camp
At udvikle samarbejde med ungdomsskoler
At søge Kulturministerens talentmiljøpulje til udvikling af litterært miljø i 20202022

Der søges om 700.000 kr. projektbeskrivelse er vedhæftet.
Midt- og Vestsjælland formidlet med mobile metoder
Museum Vestsjælland ønsker at udvikle videre på projektet med flere formidlingstiltag
og ønsker at afprøve nye muligheder i CMS- system med lyd og videoformidling.
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Museum Vestsjælland ønsker at udvikle:
 Nye videofilm
 Nye minipodcasts
 Nye stedsspecifikke illustrationer, og animationer, der viser fortidens liv på stederne
 Nye folkeskole samarbejder
 Nye museumssamarbejder
 Samtænke museums app med istidsrute og Middelalderrute
 Fremtidssikre og vedligeholde Appen i 5 år
Der søges om 650.000 kr. projektbeskrivelse er vedhæftet.
Kulturgruppen bad også den administrative følgegruppe om at undersøge om der blandt
kommunerne er ideer til satsninger, der vil have kulturregional relevans, kvalitet og volumen og som kunne indgå i en kommende kulturaftale.
Der er kommet bud fra Lejre Kommune om at kortlægge og implementere en børnekulturmodel som især fokuserer på de æstetiske læreprocesser og på børns møde med
kunst og kunstnere. Dette blev kort lanceret i kulturgruppen den 3. september 2018 og
her udtrykte gruppen interesse for at undersøge dette nærmere.
Der er også kommet bud fra Kalundborg, Sorø, Slagelse og Odsherred kommuner om at
udvikle et indsatsområde der omhandler en storstilet og bred fælles satsning på litteratur og læselyst for alle aldre og mange målgrupper.
Den administrative følgegruppe har på mødet den 24. oktober 2018 udfoldet de to indsatsområder.
Børnenes og de unges kulturregion
Alle de 6 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland arbejder med kultur for, med
og af børn og unge. Kommunerne griber det forskelligt an, og et samarbejde om dette
felt er derfor oplagt. Dels for at dele viden og erfaringer og dels for at udvikle nye initiativer og aktiviteter på tværs af kommunerne. Desuden vil indsatsen understøtte og udvikle det kommunerne gør i forvejen her under kulturens rolle i Åben skole. Endvidere
vurderes det, at der gennem samarbejdet kan opnås stordriftsfordele i forhold til køb af
forestillinger, kunstnerforløb og andre tilbud:
 Afdækning af børnekulturtilbud i kommunerne
 Børnekulturelt netværk på tværs af kommunerne
 Udarbejde model for samarbejde om børnekulturtilbud
 Udvikle nye metoder til arbejdet med kunst og kultur i skoler, dagtilbud og fritid
 Udarbejde fælles børnekulturelle tilbud i alle kommuner
 Udfolde indsatsområdet med henblik den nye kulturaftale 2020-2023
Der søges om 100.000 kr. til udviklingsinitiativer frem mod ny aftale.
Litteraturregion – læselyst for alle
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Mødet med litteratur i alle former og på nye måder skaber læselyst hos både børn og
voksne. Læselyst fremmer lysten og færdigheder til uddannelse og dannelse. Flere kommuner i kulturregionen arbejder med at fremme læselyst og give borgerne gode læseoplevelser og muligheder for at møde forfattere og skabe selv. Flere kommuner har via
bibliotekerne mangfoldige tilbud om læseoplevelser for biblioteksbrugerne. Nogle kommuner arbejder med litteratur, forfattermøder og skriveworkshops i Åbenskole og via
biblioteker. Kulturregionen driver en populær forfatterskole for børn og unge og et talenthold på tværs af kommuner. En fælles koordineret satsning på litteratur og læselyst
for alle aldre i skole og fritid vil kunne samle og udvikle indsatserne på tværs af kommunerne og sætte nytænkende initiativer i gang:









Etablere litteraturnetværk på tværs af kommunerne
Afdækning og koordinering af litteraturaktiviteter i kommuner
Udvikling af et litteraturfestivalkoncept som kommer rundt i alle 6 kommuner
Udvikle nye metoder til arbejdet med kunst og kultur i skoler, dagtilbud og fritid
Udarbejde fælles læselyst og litteratur tilbud i alle kommuner
Etablere nye samarbejder mellem aktører på området
Undersøge mulighed for udvikling af kompetencecenter inden for litteratur.
Udfolde indsatsområdet med henblik den nye kulturaftale 2020-2023

Der søges om 100.000 kr. til udviklingsinitiativer frem mod ny aftale
Begge ideer til kommende indsatsområder kræver en længere udviklingsperiode og inddragelse af aktører i alle kommunerne. Derfor anbefales det administrativt, at der afsættes udviklingsmidler til dette i 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ifølge oplæg fra Kulturministeriet tilføres Kulturaftalen forholdsvis sammen beløb som i
den nuværende aftale, dog fratrukket engagement fra Holbæk og Roskilde.
Jf. økonomisag forventes Kulturgruppen at kunne disponere over 3.185 mio. kr. i 2019.
Oversigt over projekternes økonomiske overslag/ansøgninger og administrativ anbefaling
Projekt
Ansøgt beløb
Administrativ indstilling
Ani-Lab
800.000
800.000
Futureland
1.000.000
800.000
Forfatterskolen/FGK
700.000
700.000
Middelalder formidlet med
650.000
650.000
mobile metoder
Børnekultur – udvikling af
100.000
100.000
fælles indsats
Litteratur og læselyst – ud100.000
100.000
vikling af fælles indsats
Ialt
3.312.000
3.150.000
Udtalelser og høring
Projekterne i Kulturaftalen er inddraget i processen vedr. forlængelsesperioden.
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Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til kulturgruppen, at:



Drøfte sagen
Beslutte fordeling af midlerne til projekter

Bilag
306-2018-225594
306-2018-225313
306-2018-225323
306-2018-225320
306-2018-225275

Projektansøgning forlængelse 2019
Projektansøgning forlængelse 2019
Projektansøgning forlængelse 2019
Projektansøgning forlængelse 2019
Projektansøgning forlængelse 2019

-

Museum Vestsjælland
Ani-Lab
Futureland
Ani-Lab - BUDGET
Forfatterskole

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Kulturgruppen godkendte fordeling af projektmidler, som foreslået.
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5.

Orientering om dialogen med Kulturministeren vedr. justeringen af
kulturaftale konceptet

Sag 306-2017-11559

Dok. 306-2018-242371

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen får en orientering om dialogen med Kulturministeren vedr. justeringen
af kulturaftale konceptet.
Sagens opståen
Den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2018. Den 6. april og den 5. september 2018 har Kulturministeren inviteret kulturregionernes politiske formænd til møder vedr. servicetjek af konceptet for kulturaftaler samt drøftelse af eventuelle justeringer af det fremtidige kulturaftalekoncept.
Sagsfremstilling
Kulturministeren har den 23. oktober 2018 skrevet til kulturregionernes formænd.
Kulturministeren takker for kulturregionernes for deres engagement og opbakning til
kulturaftalerne.
Ministeren skriver, at hun har lyttet til at der ikke ønskes en ændring af den eksisterende ordning for kulturaftalerne, og at hun har noteret, at der er enighed om, at fokus
for ordningen fremover skal være udvikling og ikke drift. Derfor ser hun frem til at høre,
hvad resultaterne af drøftelserne mellem kulturregionernes formænd omkring udviklingsaspekter bliver, når de mødes den 19. november 2018.
Kulturministeren oplyser, at hun har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at kontakte kulturregionerne med henblik på indgåelse af nye 4 – årige kulturaftaler for alle de kulturaftaler, der udløber 31. december 2019.
Brevet er vedhæftet som bilag.
Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller til Kulturgruppen, at:


Orienteringen tages til efterretning

Bilag
306-2018-237502

Brev til kulturregionerne med opsummering af konklusioner
fra mødet d. 5.9.2018_
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Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Taget til efterretning.
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6.

Oplæg til proces for kultursamarbejdet i Kulturregion Midt - og Vestsjælland
frem mod ny kulturaftale i 2020

Sag 306-2018-16890

Dok. 306-2018-244171

Initialer: EVO

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Drøfte og godkende oplæg til ang. proces frem mod ny aftale fra 2020.
Sagens opståen
Kulturgruppen har på møde den 3. september 2018, bedt den administrative følgegruppe om et oplæg til proces frem mod en ny kulturaftale /kultursamarbejde fra 2020
og frem. Den administrative følgegruppe har udarbejdet et oplæg.
Sagsfremstilling
Kulturaftalen 2015 – 2018 +19 udløber december 2019. Det er meldt ud fra kulturminister Mette Bock, at der også i den næste 4 årige periode skal laves kulturaftaler.
Den administrative følgegruppe lægger derfor op til at 2019 bruges til at undersøge, udvikle og afklare på, hvilke felter og med hvilke indsatsområder kommunerne ønsker at
samarbejde med henblik på at indgå en ny kulturaftale med staten ved udgangen af
2019.
Den Administrative følgegruppe lægger op til en proces, der indledes med en studietur,
som har til formål at få fælles inspiration til valg af indsatsområder til ny aftale og at
give kulturgruppen mulighed for at få drøftet kulturpolitiske temaer, der er relevante
for kultursamarbejdet på tværs af kommuner. Den administrative følgegruppe indstiller
til at studieturen kun gennemføres såfremt mindst en politiker fra hver kommune deltager.
I processen lægges der også op til at kommunernes kulturudvalg involveres og orienteres
løbende samt at der afholdes en workshop/konference med inviterede gæster med oplæg om temaer, som kan være aktuelle i forhold til indsatsområder.
Oplæg til tids- og procesplan
Aktivitet
Studietur – relevant i forhold til indsatsområder

Tidspunkt
Januar/februar

Kulturgruppemøde
Opsamling fra studietur og oplæg til det videre arbejde
med ny kulturaftale. Indsatsområder drøftes
Inddragelse af kommunernes kulturudvalg via sag på udvalgsmøder

Marts/april

Workshop/konference.

Juni
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Kulturgruppemøde
Opsamling fra workshop
Indsatsområder besluttes
1. Skitse til en aftale
Kommunernes kulturudvalg inddrages via sag på udvalgsmøder
Kulturgruppemøde
Kulturgruppen godkender oplæg til ny aftale

September

Oktober
November/december

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 200.000 kr. til proces frem mod afklaring af ny kulturaftale/kultursamarbejde.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til kulturgruppen, at:
 Drøfte sagen og beslutte proces med evt. rettelser
 At dato for studietur fastsættes
Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Kulturgruppen godkendte oplæg til procesplan og tiltrådte ideen med studietur til Århus. Den administrative følgegruppe anmodes om at udarbejde program. Datoforslag
sendes til godkendelse hos kulturchefer og derefter til kulturgruppen.
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7.

Forslag til mødekalender for 2019

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2018-247740

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Nedenstående er forslag til mødedatoer for Kulturgruppen i 2019.
Kulturgruppen 2019
Mødedato
Studietur
Mandag 25. marts
Mandag 23. september
Mandag 18. november

Tidspunkt
Slut januar/start februar
Kl. 16-19
Kl. 16-19
Kl. 16-19

Mødested
Århus
Sorø
Slagelse
Lejre

Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller, at Kulturgruppen drøfter og godkender fremsendte forslag til
mødedatoer.

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Torsdage foretrækkes til de ordinære møder. Sekretariatet fremsender nyt forslag til
kulturchefer for godkendelse. Der tages hensyn til byrådsmøder og møder i stående udvalg.
Datoer for studietur blev foreslået den 16. | 17. januar 2019, 24. | 25. januar 2019 eller
28. februar | 1. marts 2019 sekretariatet sender til hurtig godkendelse hos kulturchefer.
Gensidig orientering bordet rundt. Formanden ønskede glædelig jul og tak for samarbejdet i 2018.
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8.

Eventuelt

Sag 306-2018-6060

Dok. 306-2018-245764

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 12. november 2018

Sted: Den gamle byrådssal i
Bispegården, Adelgade 6, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Ebbe Jens Ahlgren, Evan Lynnerup, Jens
Børsting, Leif Egholm, Line Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole
Hansen, Poul Knopp Damkjær, Solvej Pedersen, Stine Rich Hansen
Intet.
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Samlet bilagsliste
306-2018-209983

306-2018-225594
306-2018-225313
306-2018-225323
306-2018-225320
306-2018-225275
306-2018-237502

Udkast til tillægsaftale for perioden 1. januar - 31. december til
kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og
Vestsjælland
Projektansøgning forlængelse 2019 - Museum Vestsjælland
Projektansøgning forlængelse 2019 - Ani-Lab
Projektansøgning forlængelse 2019 - Futureland
Projektansøgning forlængelse 2019 - Ani-Lab - BUDGET
Projektansøgning forlængelse 2019 - Forfatterskole
Brev til kulturregionerne med opsummering af konklusioner fra
mødet d. 5.9.2018_
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