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1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2011-260374

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Per Roos deltog som suppleant for Jan Jakobsen.
Ønske om at der på navnelisten er titler og kommunenavn.
Godkendt.
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2.

Evaluering af BGK

Sag 306-2011-59709

Dok. 306-2011-260400

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Leder af Kulturregionens Billedkunstnerisk Grundkursus, Annette Salvad, Roskilde Kulturskole, er inviteret til at fortælle om BGK og evaluering af det 3-årige forsøg. Evalueringsrapport fremsendes til Kulturgruppens medlemmer pr. alm. post, idet rapporten er
for stor til, at kunne sendes pr. mail.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Annette Salvad og Regitze berettede om BGK’s virke.
Taget til efterretning.

Kulturgruppen den 8. november 2011

Side nr. 6

3.

Meddelelser fra Sekretariatet

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2011-260382

Initialer: AAL

Åbent

Formanden orienterer om Kulturlink
Region Sjælland orientering om rammeaftale
Økonomioversigt
Bilag
306-2011-254645

Økonomioversigt pr. 25.10.2011

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Ang. Kulturlink:
Der er udarbejdet Kulturatlas
Der er etableret hjemmeside
Opfordring til at formidle projektet ude i kommunerne. Der er puljer til miniprojekter
Peter Jacobsen orienterede endvidere om arrangement i Sorø den 14. november
2011 vedr. Regionen og Kultur.
Orientering taget til efterretning.
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4.

Beslutning om støtte til fortsættelse af BGK 2012 - 2015.

Sag 306-2011-59709

Dok. 306-2011-259502

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen fik på møde den 28. juni 2011 en orientering fra Styregruppen og ledelsen af Kulturregionens Billedkunstneriske Grundkursus om, at finansieringsperioden for
BGK udløber medio 2012.
Der er den 29. august 2011 afholdt møde i styregruppen for BGK (Kulturchefer fra Holbæk, Roskilde, Ringsted og Odsherred (som sekretariatet for Kulturregionen) Kommuner
og leder af BGK. Der er udarbejdet et forslag til fortsættelse og finansiering af endnu en
forsøgsperiode. Ledelsen af BGK fremsender endvidere en evalueringsrapport vedrørende denne periode.
Sagsfremstilling
I 2008 igangsatte Kulturregion Midt- og Vestsjælland et pilotprojekt med et fælles Billedkunstnerisk Grundkursus for talentfulde unge i alderen 15 – 25 år. Projektet blev en
succes og det blev besluttet at oprette et 3- årigt forsøgsprojekt 2009 – 2012 (medio).
BGK blev udviklet som en model med tre undervisningscentre og én administration.
Ringsted, Holbæk og Roskilde er værtskommuner for undervisning. Administration og ledelse er placeret på Kulturskolen i Roskilde. Der rekrutteres elever fra hele Kulturregionen. Undervisningen er bygget op med undervisning på hvert center og fælles undervisningsforløb på camps. BGK eleverne udstiller sammen og deltager også i kunstneriske
opgaver rundt i Kulturregionen. Niveauet er højt og kan kvalificere de unge til at søge
ind på de kunstneriske uddannelser.
BGK er finansieret af de tre værtskommuner, Kulturregionen, Region Sjælland.
Kulturgruppen har i perioden 2009 – 2012 (medio 2012) ydet tilskud på kr. 500.000 pr.
år. Værtskommunerne har ydet kr. 133.000 pr. år. pr. kommune. Derudover er der brugerbetaling og et tilskud fra Regions sjælland
Der søges om fortsættelse af forsøgsprojektet i endnu en forsøgsperiode, således at erfaringerne fra den første periode, kan indarbejdes med henblik på forankring.
Billedkunstnerisk Grundkursus matcher Kulturaftalens indsatsområde vedrørende Talentudvikling og Kultur for unge. BGK vil kunne indgå i Kulturregionens midtvejsforhandling med kulturministeriet på lige fod med Bandakademiet.
BGK kan i lighed med Bandakademiet betragtes som et fyrtårnsprojekt, der skal konsolideres i endnu en projektperiode. Styregruppen understreger, at det kræver en længere
udviklingsperiode, før et så omfattende projekt er bæredygtigt, og ønsker derfor at forlænge forsøgsperioden med yderligere tre år.
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Styregruppen arbejder sideløbende med at udarbejde en strategi for forankring og videreudvikling efter forsøgsperioden 2011 - 2015. En vision kunne være at arbejde på at
udvikle et kulturregionalt samarbejde vedr. oprettelse af et talentakademi, hvor flere
kunstarter samles, og hvor BGK danner basis. Der arbejdes også med samarbejde med
Kulturregion Storstrøm.
Styregruppen besluttede at foreslå følgende finansieringsmodel:
Holbæk kommune
Ringsted kommune
Roskilde kommune
Kulturregion Midt og Vestsjælland
Kulturministeriet
Deltagerbetaling
SUM

2012/2013
150.000
150.000
150.000
535.000
535.000
280.000
1.800.000

2013/2014
150.000
150.000
150.000
535.000
535.000
280.000
1.800.000

2014/2015
150.000
150.000
150.000
535.000
535.000
280.000
1.800.000

Den administrative følgegruppe drøftede på møde den 1. november 2011 fortsættelse af
BGK.
Den administrative følgegruppe finder at BGK er et væsentligt projekt, der understøtter
kulturaftalens tema om talentudvikling.
Den administrative følgegruppe støtter en fortsættelse af forsøgsperioden med en finansiering fra Kulturregionen og kulturministeriet. Den administrative følgegruppe finder det vigtigt, at styregruppen påbegynder arbejdet med at udarbejde en strategi for
udvikling og forankring af BGK. Den administrative følgegruppe finder det vigtigt, at der
sikres udbredelse til unge i hele kulturregionen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Såfremt BGK skal fortsætte er en medfinansiering fra Kulturgruppen en afgørende faktor. De kr. 535.000 pr. år skal finansieres af Kulturgruppens midler til projektstøtte.
Kulturministeriet ansøges om medfinansiering via midtvejsforhandling primo november.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative Følgegruppe indstiller:
At kulturgruppen beslutter at bevillige støtte til fortsættelse af BGK
At projektet indsendes til midtvejsforhandling med kulturministeriet.
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Kulturgruppen bevilger fortsat støtte til BGK. Der ønskes årlig afrapportering. Der
skal udarbejdes en strategi for bæredygtighed for BGK og oplæg – oplæg til strategi/procesplan godkendes i Kulturgruppen.
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5.

Ansøgning om tilskud til Kunstdage i Pinsen 2012, 2013 og 2014

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2011-259312

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
På vegne af Lejre, Ringsted, Slagelse, Sorø, Kalundborg og Holbæk kommuner søger Kultur- og Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune den 15. juli 2011 om et årligt tilskud på
kr. 50.000 til fortsættelse af Kunstdage i Pinsen i de resterende 3 år af kulturaftaleperioden 2012 til 2014, i alt kr. 150.000.
Sagsfremstilling
I 2012 er det 15 år siden, at Odsherred Kunstdage blev etableret, og 10 år siden det tilsvarende projekt – Vestsjællandske Kunstdage blev etableret af kommunerne i det tidligere Vestsjællands Amt med tilskud fra Kultursekretariatet i Vestsjællands Amt.
Det amtslige tilskud blev efter kommunalreformen i perioden 2007 – 2010 videreført i
den 4-årige overgangsordning med kr. 50.000 pr. år.
Vedr. 2011 har Kulturgruppen bevilget kr. 40.000 til de Vestsjællandske Kunstdage.
Roskilde Kommune deltog ikke i Kunstdage i Pinsen 2011, men vil blive tilbudt at være
med igen.
I 2011 deltog 101 kunstnere fra de 6 kommuner i de Vestsjællandske Kunstdage, hvor
der var ca. 9.000 besøgende, hvilket må være tilfredsstillende, da kunstnerne ligger
spredt, og der kan være lange afstande. De foreløbige tilbagemeldinger fra kunstnerne
har overordnet været positive med en forventning om, at kunstdagene fortsætter.
2011 var det første år, hvor projektet blev lavet kollektivt mellem de deltagende kommuner, da det nok ikke er muligt, at én kommune kan stå for projektet.
Hvis projektet skal fortsætte er det vigtigt, at Kulturregionen allerede nu tager stilling
til om Kunstdage i Pinsen fortsat skal støttes, så arbejdsgruppen kan påbegynde arbejdet, og har mulighed for at planlægge på lidt længere sigt.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at uden støtte fra Kulturregion, vil projektet ikke
længere kunne realiseres.
Det samlede budget for de Vestsjællandske Kunstdage er kr. 180.000 fordelt med kr.
50.000 fra de deltagende kommuner (kr. 750 pr. påbegyndt 5.000 indbyggere), kr.
50.000 fra Kulturregionen og kr. 80.000 fra de deltagende kunstnere (kr. 800 pr. deltager).
På udgiftssiden er annoncering kr. 100.000 og trykning af brochure kr. 45.000 de store
poster.
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Odsherred Kunstdage og Vestsjællandske Kunstdage samarbejder omkring fælles markedsføring, annoncering og præmier.
Den administrative følgegruppe har den 1. november 2011 drøftet ansøgningen.
Den administrative følgegruppe finder, at projektet lever op til kriterierne for tilskud
fra Kulturgruppens frie midler. Der er tale om kultur for alle, 6 kommuner er involveret
m.m.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Tilskud til de Vestsjællandske Kunstdage skal finansieres af Kulturgruppens frie midler i
de 3 år.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ydes tilskud som ansøgt.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Kulturgruppen bevilger tilskud som ansøgt.
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6.

Ansøgning om tilskud til Børneteaterfestival 2012.

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2011-259379

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Ringsted og Sorø Kommuner søger den 6. oktober 2011 Kulturregion Midt- og Vestsjælland om et tilskud på kr.500.000 til afvikling af Børneteaterfestivalen 2012.
Sagsfremstilling
Ringsted og Sorø Kommuner skal i april 2012 være vært for den årligt tilbagevendende
Børneteaterfestival, der arrangeres i samarbejde med Teatercentrum.
Teatercentrum står for den faglige ekspertise og udvælger de deltagende teatre og forestillinger. De 2 kommuner er værter for festivalen, lægger lokaler til og står det praktiske omkring festivalen.
Festivalen løber over 1 uge, hvor der mandag til torsdag vil være forestillinger i de 2
kommuners skoler og daginstitutioner, samt åbne forestillinger for alle både eftermiddag og aften.
I weekenden vil der være en stor koncentration af åbne forestillinger, værtskommunernes borgere, tilrejsende gæster fra Kulturregionen og resten af landet kan se så mange
forestillinger som muligt bl.a. med henblik på køb af forestillinger til egen kommune.
Weekendens forestillinger vil blive afviklet i Ringsted, således at de besøgende, vil kunne nå at overvære så mange forestillinger som muligt.
Det forventes, at der i den uge festivalen afvikles vil være:
deltagelse af 100 teatre med 150 forestillinger, der tilsammen spilles 600 gange
deltagelse af 450 teaterfolk
besøg af 100 udenlandske gæster fra 20 – 25 lande
deltagelse af 450 teaterformidlere
Der forventes uddelt minimum 17.000 billetter til de åbne forestillinger, 1.000 billetter
til festivalshow og 1.400 partout- og pressekort.
For Kulturregionens producerende teatre vil det være muligt at profilere sig lokalt, regionalt og nationalt.
Det er de 2 ansøgerkommuners målsætning, at alle børn og unge i de 2 kommuner ser
en forestilling i/med deres skole/institution i løbet af festivalperioden og at alle familier gratis, vil kunne se en masse børne- og ungeteater i løbet af festivalen.
Ansøger fremhæver, at Børneteaterfestivalen kan synliggøre Kulturregionen som et attraktivt sted at bo for familier med børn, og markedsføre Kulturregionens kommuner
overfor resten af landet.
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Det er ansøgernes opfattelse, at festivalen understøtter Kulturregionens ønske om at
være et attraktivt sted for børn og unge, at børn og unge oplever kultur på et højt niveau, og at de præsenteres for international kulturudveksling.
Ansøgerne mener, at ved at støtte op omkring Børneteaterfestivalen, vil Kulturregionen
opfylde målet i Kulturaftalen om, at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser,
og at festivalen i kraft af sin størrelse og mediernes bevågenhed vil markere sig som et
stort kulturelt fyrtårn i Kulturregionen.
Af det medsendte budget fremgår følgende på udgiftssiden:
Festival afholdelse værtskommunerne - brutto
Refusion – Kulturministeriet (udbetales 2013)
Nettoudgift – værtskommunerne

kr. 4.200.000
- 2.100.000
kr. 2.100.000

Indtægter:
Sorø Kommune
Ringsted Kommune
Region Sjælland
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Fonde og puljer
I alt

kr. 200.000
- 1.000.000
300.000
500.000
100.000
kr. 2.100.000

Ringsted Kommune har efterfølgende oplyst til Sekretariatet for Kulturregion Midt- og
Vestsjælland, at det oprindeligt var planen, at Ringsted og Lejre Kommuner i fællesskab
skulle dele værtskab og finansiering ligeligt. Men i forbindelse med budgetforhandlingen
for 2011 meldte Lejre Kommune fra.
Efterfølgende kontaktede Ringsted Kommune Slagelse, Sorø og Lejre Kommune og foreslog et joint venture projekt, hvor hver af de 3 kommune skulle bidrage med kr.
200.000. Kun Sorø Kommune meldte positivt tilbage.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland kan desuden oplyse, at Børneteaterfestivalen i 2000 og 2005 har været afviklet i Ringsted og Haslev Kommuner.
Der blev til de 2 festivaler ydet tilskud fra det daværende Vestsjælland Amts Kulturudvalg ydet tilskud på henholdsvis kr. 367.000 og 483.775.
Den administrative følgegruppe drøftede på møde den 1. november 2011 støtte til Børneteaterfestivalen.
Den administrative følgegruppe finder, at Børneteaterfestival er en væsentlig event,
der kan medvirke til branding af kulturregionen, hvis der satses på øget markedsføring
med kulturregional vinkel.
Det bemærkes, at det bør sikres at festivalen kommer børn i hele kulturregionen til gode ved for eksempel at yde transportstøtte og kørselsordning til skoler fra andre kommuner.
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Ansøgningen imødekommer kriterierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler, da
projektet bl.a. opfylder indsatsområdet vedr. børne- og ungekultur, at minimum 2
kommuner er involveret, at der er anden økonomisk støtte til projektet m.m.
Ringsted Kommunes repræsentant i den administrative følgegruppe betonede på mødet,
at man ønsker at sikre elevdeltagelse fra de 6 øvrige kulturregionskommuner, og at kulturregionen bliver synlig afsender/deltager i festivalen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Tilskud til Børneteaterfestivalen skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
I henhold til kriterierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler har projektet været
sendt til vurdering i Teaterrådet.
Teaterrådet har den 26. oktober 2011 fremsendt følgende vurdering:
Det Regionale Teaterråd har drøftet ansøgning vedr. tilskud til B & U - Teaterfestivalen
2012 i Ringsted og Sorø.
Det er rådets klare opfattelse, at det er en meget væsentlig aktivitet at få til kulturregionen, som tidligere med stor succes, har været værter for nævnte festival. Rådet anbefaler at Kulturregion Midt - og Vestsjælland støtter festivalinitiativet økonomisk.
Rådet påpeger, på trods af festivalens geografiske placering i Ringsted/Sorø, at det er
vigtigt, at indtænke den kulturregionale dimension i promovering og synliggørelse af festivalen.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen drøfter ansøgningen.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Sagen udsættes til december 2012, hvor der foreligger en ny ansøgning fra Ringsted og Sorø.
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7.

"Da Danmark blev født" - Samarbejdsaftale mellem projektet og Østdansk
Turisme.

Sag 306-2010-40224

Dok. 306-2011-259776

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
”Da Danmark blev til” er et af de projekter, der indgår i den nye Kulturaftale. Projektgruppen er i forbindelse med behandling af projektet i Kulturgruppen og den administrative følgegruppe blevet bedt om at inddrage turismesektoren i finansieringen af
markedsføringsdelen.
Projektgruppen v/projektansvarlig Thure Dan Petersen har den 14. oktober 2011 fremsendt samarbejdsaftale med Østdansk Turisme.
Sagsfremstilling
Sekretariatet i” Da Danmark blev til” og Østdansk Turisme har efter aftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland indgået en samarbejdsaftale. Aftalen vedrører primært finansieringen til markedsføringen af projektet ”Da Danmark blev til”, samt udviklingen
af denne.
Østdansk Turisme er i overensstemmelse med Region Sjællands udarbejdede turismestrategi for 2011-2014, pålagt at arbejde med kulturhistorie som indsatsområde, og i
særdeleshed vikingetid og tidlig middelalder.
I den forbindelse har Østdansk Turisme valgt at lægge hovedvægten af sin indsats i projektet ”Da Danmark blev til”.
Formålet med samarbejdsaftalen er for begge parter, at samarbejde om at gøre Kulturregion Midt- og Vestsjælland, og det øvrige Region Sjælland, til et mere attraktivt område for turister både nationalt og internationalt. Dette skal ske gennem en styrket fokusering på kulturturismen og oplevelsesøkonomien i de oplevelsesattraktioner, der i
det daglige arbejder med kulturhistorie med reference til vikingetiden og middelalderen.
I henhold til aftalen har projektet ansvaret for at projektet gennemføres som planlagt,
og at budgettet overholdes, herunder at der tilvejebringes den nødvendige planlagte finansiering.
Østdansk Turisme forpligter sig til at bidrage til at gennemføre projektet og opfylde
samarbejdsaftalen ved bl.a. at bidrage med faglig kompetence til projektets udvikling
af oplevelser, ved at udarbejde en national og international turismemarkedsføringsstrategi (godkendes i projektets styregruppe), og ved at medvirke til gennemførelse af national markedsføring.
Samarbejdsaftalen forpligter således parterne til:
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et samarbejde med henblik på udvikling og gennemførelse af markedsføringen af
projektet mellem Østdansk Turisme og ”Da Danmark blev til”, og
et samarbejde, der kan omfatte aktiviteter og samarbejdspartnere uden for Kulturregion Midt- og Vestsjællands grænser i Region Sjælland
Østdansk Turisme bidrager med et tilskud på i alt kr. 2,5 mio. i perioden 2011 - 2014.
Der arbejdes i projektet med et forventet budget på kr. 14,520 mio. Heraf er bevilliget
kr. 2.755.000 mio. fra Kulturministeriet, og kr. 4,0 mio. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Østdansk Turismes medfinansiering udgør i 2011 kr. 100.000 i form af arbejdstid. I 2012,
2013 og 2014 udgør medfinansieringen årligt kr. 800.000. Heraf udgør de kr. 300.000
Østdansk Turismes arbejdstid. De resterende kr. 500.000 øremærkes for størstedelens
vedkommende til international markedsføring.
Derudover forpligter Østdansk Turisme sig til at være medansøger ved ansøgning af supplerende finansiering til brug for markedsføring.
I lyset af de mange nationale og internationale satsninger på vikinge- og middelalderområdet i den kommende tid, anser projektgruppen tidspunktet for indgåelsen af en aftale
med Østdansk Turisme, som en unik mulighed for at kvalificere projektets formål og
målsætninger, samt at gøre Kulturregion Midt- og Vestsjælland og det øvrige Region
Sjælland til pioner på området.
Videre har projektgruppen i kraft af sit bekendtskab og det påbegyndte samarbejde
med Østdansk Turisme, fået lejlighed til at deltage i en nylig oprettet Task Forcegruppe nedsat af VisitDenmark, søsat af Kulturministeriet, samt Økonomi – og Erhvervsministeriet. Gruppen er nedsat med henblik på at kortlægge de udenlandske turisters
viden om de danske vikinger og deres historie.
Den administrative følgegruppe drøftede på møde den 1. november 2011 samarbejdsaftalen.
Den administrative følgegruppe finder det værdifuldt, at der indgås samarbejde med
Østdansk turisme, og at samarbejdet kan medvirke til en professionel og øget markedsføring af projektet både regional, nationalt og internationalt. Den administrative følgegruppe bemærkede, at afsenderkommunikationen tydeligt skal signalere, at projektet
”Da Danmark blev til” er en fælles kulturregionalsatsning. Kulturregionen skal sikres
profilering i al markedsføring af projektet.
Den administrative følgegruppe anbefaler at aftalen godkendes med den bemærkning,
at punkt 10 i samarbejdsaftalen uddybes og fremsendes til godkendelse.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Økonomisk styrkelse af projektets markedsføringsdel.
Kulturgruppen den 8. november 2011

Side nr. 17

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen godkender samarbejdsaftalen under forudsætning af, at punkt 10 i samarbejdsaftalen uddybes og fremsendes til
godkendelse.
Bilag
306-2011-250652

Samarbejdsaftale mellem Da Danmark blev til og Østdansk
Turisme 10.10.2011

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Kulturgruppen godkender samarbejdsaftalen under forudsætning af pkt. 10 i aftalen uddybes.
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8.

Nyt fra kommunerne

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2011-260375

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Kort orientering fra haver af de 8 kommuner.
Holbæk:

Kalundborg:

Lejre:

Odsherred:

Ringsted:

Roskilde:
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Slagelse:

Sorø:

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Holbæk:
Selvbetjeningsbibliotek
Forsamlingshuse
Børn og unde er prioriteret
Kalundborg:
Bruger tid på at finde ben i museumsstruktur
Lejre:
Folkeoplysningspolitik
”Oplev Lejre” ny hjemmeside
Kulturhuse – ”Fang kamelen”
Odsherred:
Biblioteker – selvbetjent
3000 kommunale medarbejdere frisat
Kulturhusrealisering
Arv af billeder fra Ingrid Britta Christensen anvendes til ungelegat
Kultur for ældre
Folkeoplysningspolitik træder i kraft til juni 2012
Hanne oplyste om +++++ på Andelslandsbyen
Ringsted:
Udmeldt af Biblioteksforening p.g.a. besparelser
Museumsbyggeri udskudt på ubestemt tid
Kulturgruppen den 8. november 2011
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Hjemmeside på vej ”Ringsted nu”
Harmonisering af lokaletilskud til sociale foreninger
Roskilde:
Kulturområdet er kun beskåret begrænset i budget 2012
Biblioteksstruktur m.v. drøftes i.f.m. budget 2012
Flere politikker revideret, herunder kulturpolitik er revideret
Frivilligdag blev markeret
Der etableres et Rock-museum i Roskilde i.f.m. højskole og festival
Slagelse:
I.f.m. budget er der sket besparelser på biblioteksområdet hvor der arbejdes
på en ny organisering
”Trope-by” etableres ved Korsør
Slagelse teater renoveres for kr. 25 mio.
Trelleborg profileres bedre – ny projektleder ansat
Sorø:
Kunstmuseet er nu ombygget for kr. 18 mio.
Musikskole arbejder på Nordisk Børnemusikfestival
Der arbejdes på symbiose mellem kulturinstitutioner i kulturfirkanten
Selvbetjeningsbiblioteker
Medborgerhus/kulturhus etableret i Stenlille
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9.

Mødeplan - 1. halvår 2012

Sag 306-2009-97081

Dok. 306-2011-260978

Initialer: AAL

Åbent

Sagens opståen
Sekretariatet har udarbejdet nedenstående forslag til mødedatoer for den administrative følgegruppe og Kulturgruppen for 1. halvår 2012.
Den administrative følgegruppe
Mødedato
Tidspunkt
Sted

Kulturgruppen
Mødedato
Tidspunkt

Sted

14.02.2012

Kl. 12.00

Holbæk

21.02.2012

Kl. 16.00

Holbæk

10.04.2012

Kl. 12.00

Ringsted

17.04.2012

Kl. 16.00

Ringsted

11.09.2012

Kl. 12.00

Lejre

18.09.2012

Kl. 16.00

Lejre

13.11.2012

Kl. 12.00

Slagelse

20.11.2012

KL. 16.00

Slagelse

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe godkender fremsendte forsalg til mødeplan.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Mødekalender godkendt. Mødet den 11. september 2012 ændres til Kalundborg.
Den administrative følgegruppe
Mødedato
Tidspunkt
Sted

Kulturgruppen
Mødedato
Tidspunkt

Sted

14.02.2012

Kl. 12.00

Holbæk

21.02.2012

Kl. 16.00

Holbæk

10.04.2012

Kl. 12.00

Ringsted

17.04.2012

Kl. 16.00

Ringsted

11.09.2012

Kl. 12.00

Kalundborg

18.09.2012

Kl. 16.00

Kalundborg

13.11.2012

Kl. 12.00

Slagelse

20.11.2012

KL. 16.00

Slagelse
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10.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2011-260379

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. november 2011

Sted: Odsherred Kommune, Nyvej 22,
4573 Højby. Kantinen.
Fraværende: Christian Plank, Flemming Baagø, Gert Jørgensen, Inge Berg-Hansen, Jan
Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen,
Troels Christensen
Intet.
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Samlet bilagsliste
306-2011-254645
306-2011-250652

Økonomioversigt pr. 25.10.2011
Samarbejdsaftale mellem Da Danmark blev til og Østdansk
Turisme 10.10.2011
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