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Åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-220926

Initialer: AAL

Åbent

Mødet afholdes på Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset).
Bygningen ligger med indgang lige bagved det lille billetskur som man støder på ved
broen ned fra parkeringspladsen.
Mødet starter med et 30 min. oplæg fra administrationschef Claus Christiansen fra Vikingeskibsmuseet. Efter mødet vil der blive serveret Vikingegryde.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Godkendt.
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2.

Meddelelser fra Sekretariatet for Kulturegion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-220917

•

Besparelser på bevilling fra KUM.

•

Økonomisk oversigt.

•

Tillæg om nye udviklingsprojekter i kulturaftalen.

•

Ansøgning til KUAS museumssamarbejde.

•

Mødekalender 2011:

Den administrative følgegruppe
Mødedato
Tidspunkt
Sted
11.01.11
Kl. 12.00
Ringsted
08.03.11
Kl. 12.00
Lejre
10.05.11
Kl. 12.00
Kalundborg
21.06.11
Kl. 12.00
Odsherred
13.09.11
Kl. 12.00
Slagelse
01.11.11
Kl. 12.00
Holbæk
06.11.11
Kl. 12.00
Roskilde

Initialer: AAL

Kulturgruppen
Mødedato
Tidspunkt
18.01.11
Kl. 16.00
15.03.11
Kl. 16.00
17.05.11
Kl. 16.00
28.06.11
Kl. 16.00
20.09.11
Kl. 16.00
08.11.11
Kl. 16.00
13.12.11
Kl. 16.00

Åbent

Sted
Ringsted
Lejre
Kalundborg
Odsherred
Slagelse
Holbæk
Roskilde

Forslag til ekskursionsdato kunne være onsdag den 13. april 2011.

Bilag
306-2010-185354
306-2010-185613

Økonomioversigt pr. 22.7.2010
Tillæg om udviklingsprojekter i kulturaftalen.pdf

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
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Øvrige meddelelser:
• Region Sjælland ønsker at indtræde i ny kulturaftale. Sekretariatet afholder
møde med Region Sjælland.
• Der er udsendt invitation til indvielse af Museumsmagasin den 1. november
2010.
Mødekalender 2011godkendt med ændring af mødedatoerne i juni og september.
Den administrative følgegruppe
Kulturgruppen
Mødedato
Tidspunkt
Sted
Mødedato
Tidspunkt
Sted
11.01.11
Kl. 12.00
Ringsted
18.01.11
Kl. 16.00
Ringsted
08.03.11
Kl. 12.00
Lejre
15.03.11
Kl. 16.00
Lejre
10.05.11
Kl. 12.00
Kalundborg
17.05.11
Kl. 16.00
Kalundborg
15.06.11
Kl. 12.00
Odsherred
21.06.11
Kl. 16.00
Odsherred
06.09.11
Kl. 12.00
Slagelse
13.09.11
Kl. 16.00
Slagelse
01.11.11
Kl. 12.00
Holbæk
08.11.11
Kl. 16.00
Holbæk
06.11.11
Kl. 12.00
Roskilde
13.12.11
Kl. 16.00
Roskilde

Forslag til ekskursion er samme program som forslået sidst. Med afrejse 12. april
2011 sidst på eftermiddagen og program hele den 13. april 2011. Destination er
Kulturregion Vadehavet(Sønderjylland).
I øvrigt er punkterne taget til efterretning.
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3.

Nyt fra kommunerne

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-220924

Initialer: AAL

Åbent

Holbæk:

Kalundborg:

Lejre:

Odsherred:

Ringsted:

Roskilde:

Slagelse:

Sorø:

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010
Kulturgruppen den 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Side nr. 8

Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Holbæk:
Intet.
Kalundborg:
Intet.
Lejre:
Biblioteksdebat – borgerdrøftelse.
Museumssamarbejde om museumsstruktur er påbegyndt ml. Lejre, Roskilde og Frederikssund.
Odsherred:
Formand for Kulturgruppen har som repræsentant for Kulturregion Midt- og Vestsjælland åbnet International Middelalderfestival, musikskolearrangement, deltager i Forsamlingshusenes dag.
I Odsherred: Ildsjælekonference, lokaldemokrati, kulturnætter.
Ringsted:
Middelalderfestival er afholdt med stor succes. Fokus på mentalsundhed/trivsel.
Budgetforhandlinger.
Roskilde:
3-årigt samarbejde med Roskilde Festivalen.
Roskilde Danser – dans på skoleskema i 9 folkeskoler.
Bandakademi har fået kr. 800.000 af Region Sjælland.
Anlægsbevilling til Rockmuseum.
Slagelse:
Intet.
Sorø:
Parnas Expo afholdt.
Barda Rollespil.
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4.

Orientering ang. Kulturlink Femern Bælt

Sag 306-2009-129677

Dok. 306-2010-219487

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Projektet ”KulturLINK Femern Bælt – Leve I et Nyt Kulturrum”, er et tre-årigt udviklingsprojekt, der er søgt matchfinansieret gennem EU's Interreg IVA-program med planlagt projektstart den 1. september 2010. I januar 2010 blev ansøgning om finansiel støtte af projektet indgivet til det tyske Interreg sekretariat. Den 1. juni 2010 blev ansøgningen imødekommet af den politiske styregruppe for Interreg IVA-programmet.
Industri- og Handelskammeret i Lübeck er projektets Leadpartner. På dansk side er
Næstved Kommune projektansvarlig. De deltagende partnere på tyske side er: Kreis
Ostholstein, Hansestadt Lübeck og AktivRegion Wagrien-Fehmarn. De deltagende 14
partnerkommuner på dansk side er: Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted,
Roskilde, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Stevns.
Der har som opstart til projektet være afholdt et afklarende møde den 13. august 2010
ml. de to kulturregioners sekretariater, Region Sjælland og projektsekretariat på dansk
side, Næstved Kommunes Kulturforvaltning. Der orienteres herfra:
Sagsfremstilling
Projektet opstartes med møde den 1. september 2010, hvor de administrative projektansvarlige mødes med de tyske samarbejdspartnere, og får de sidste aftaler på plads.
Her lægges tids- og handleplan for arbejdet med projektfaserne.
Organisering
Organisationen består af dels en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe/arbejdsgruppe, et sekretariat og en kulturspejder.
Den politiske styregruppe består af 8 medlemmer, 4 fra tysk side og 4 fra dansk side. Kulturregion Midt- og Vestsjælland, har udpeget Hanne Pigonska som medlem fra kulturgruppen til denne styregruppe. Kulturregion Storstrøm har udpeget Kulturudvalgsformand
Birthe Helth
Styregruppens ansvar er, at:
• Sikre fremdrift og afvikling af projektet i overensstemmelse med Interregansøgningen
• Sikre den overordnede strategiske udvikling
• Godkende, beretning og regnskab
• Der skal udarbejdes en Forretningsorden og et Kommissorium af Lead Partner
På dansk side vil Styregruppen have politisk repræsentation, mens at – så vidt vides den
tyske side ikke, vil have politisk repræsentation (men embedsmænd/private direktører).
Den administrative arbejdsgruppe består af repræsentant fra sekretariaterne i Kulturaftale Midt- og Vestsjælland, og i Kulturaftale Storstrøm samt projektsekretariatet v/
Næstved kommune.
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Den administrative arbejdsgruppes ansvarsområde blev drøftet, og der var enighed om,
at arbejdsgruppens ansvar er, at:
− Sikre fremdriften af projektet og at projektet implementeres som ifølge Interregansøgningen
− Sikre forankring og ejerskab i hele det danske programområde
− Godkende retningslinjerne for fordeling af midlerne fra KUM
− Træffe beslutning om fordeling af midlerne fra KUM
Region Sjælland får, plads i såvel den administrative arbejdsgruppe som i styregruppen.
Kulturmikroprojekter
Uden for Interreg IVA-projektet, men i tilknytning til dette, søges rejst midler til at
igangsætte kulturelle aktiviteter, de såkaldte ”Kulturmikroprojekter”. Disse projekter
vil være med til reelt at øge kendskabet til og udvikle områdets kulturelle identitet(er).
Kriterier for, at projekter kan opnå støtte som mikroprojekt med samme overordnede mål
som Kultur Link Fehmarn Belt-Region, men som ikke får tildelt midler gennem paraplyprojektet Kultur Link Fehmarn Belt Region under Interreg. 4A.
Kulturministeriet har bevilliget kr. 500.000,00 til disse miniprojekter.
Øvrige informationer:
Kulturspejderen (projektkoordinatoren på dansk side) ansættes pr. 1. november 2010 til
det 3 årige projekt. Ansættelsen vil formelt være i Næstved Kommune.
Der afholdes kickoff møde den 14. oktober 2010 kl. 13 – 15 i Regionshuset i Sorø, for
kulturchefer og de medarbejdere, der i hver kommune er kontaktpersoner for projektet. Her orienteres om projektet og om de administrative procedurer vedrørende indberetning af timer etc.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Den administrative følgegruppe har drøftet orienteringen på mødet den 6. oktober 2010
og det nævnes, at Kulturregionens fælles middelaldersatsning, vil være velegnet til at
inddrage i dette projekt samt evt. turist og erhvervsområdet.
Den administrative følgegruppe indstiller at Kulturgruppen drøfter punktet.

Bilag
306-2010-184245

Dok.nr 2010-228793 - Kort præsentation, KulturLINK
Femern Bælt, 140610.docx
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Taget til efterretning.
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5.

Orientering om henvendelse fra Skoletjenesten Sjælland

Sag 306-2010-13563

Dok. 306-2010-219485

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Skoletjenesten Sjælland har fremsendt projektet Kulturparaply Sjælland, som ønskes
indskrevet i den nye kulturaftale. Skoletjenesten har endvidere fremsendt vision og mission for skoletjenesten Sjælland. Begge dele er vedhæftet som bilag.
Sagsfremstilling
Skoletjenesten Sjælland fremhæver, at Kulturparaply relaterer sig til indsatsområderne
Børn og Ungekultur, og til Identitet og Kulturarv.
Projektets målsætning
Kulturparaply Sjælland er et kulturprojekt, der har til formål at skabe kulturkompetente børn og unge gennem brobygning mellem undervisningssektoren og kulturinstitutioner
med lokal og regional forankring.
Kulturparaply Sjælland vil indgå som en af Kulturbro Sjælland – Skoletjenestens (foreslået nyt navn) centrale kerneydelser.
Kulturkompetencen opnås gennem møder med/deltagelse i en række kulturtilbud, som
udvikles og udbydes i samarbejde mellem CFU Sjælland og de regionale kulturinstitutioner.
Kulturtilbuddene organiseres i en række kulturpakker, som knyttes til skolens tre trin:
indskoling, mellemtrin og udskoling. Disse pakker repræsenterer et varieret udbud af
det regionale kulturtilbud. I sammensætningen af de enkelte kulturpakker, tages afsæt
i skolens gældende læreplaner. Mens det enkelte kulturtilbud didaktiseres i samarbejde
med CFU’s faglige konsulenter. Efter endt forløb på hvert trin, vil hver elev modtage et
konkret bevis på aktiv deltagelse i projektet.
Projekt kulturparaplyen vil arbejde efter følgende progression:
1. fase: At afdække eksisterende kulturtilbud.
2. fase: At sammensætte kulturpakker relateret til skolens trin.
3. fase: At initiere samarbejde om udvikling af nye didaktiserede kulturtilbud – mellem
skolerne, kulturinstitutionerne, private initiativtagere og CFU.
4. fase: At opsamle og vidensdele erfaringer med undervisningsrelaterede kulturtilbud
f.eks. i form af konference, publikationer, portaler mv.
Der er ikke beskrevet økonomi, da det i højere grad er et formidlings og koordineringsprojekt, der inddrager de lokale kulturinstitutioner i udvikling af tilbud til skolerne.
Der er ikke beskrevet konkrete tiltag i skolerne.
I skoletjenestens medsendte visionspapir fremgår det, at skoletjenesten råder over ca.
kr. 300.000,00 til brug for projektstøtte til fx undervisningsmateriale m.m.
Kulturkompetencer i skolerne, er et af de projekter, som siden inspirationskonferencen
i 2009, har været under udvikling og som i den nye kulturaftale foreslås genoptaget.
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Derfor har Sekretariatet for Kulturaftalen på baggrund af henvendelsen taget initiativ til
et møde med Skoletjenestens forretningsudvalg, samt repræsentanter fra kommuner i
Kulturregionen med henblik på, at koordinere arbejdet med udvikling af dette projekt.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Ikke beskrevet
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. oktober 2010 drøftet henvendelsen.
Holbæk, Slagelse, Sorø og Kalundborg Kommuner er interesserede i at deltage i udviklingsarbejdet omkring dette projekt. Det aftales indbyrdes, hvem der påtager sig tovholderfunktion.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der med afsæt i det indkaldte møde i oktober 2010 tilrettelægges en proces- og tidsplan for udvikling af projektet til forhandling i juni 2011.

Bilag
306-2010-184340
306-2010-184341

ProjektbeskrivelseKulturparaplySjælland.pdf
KulturbroSjællandMissionVision 30-06-2010.pdf

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Taget til efterretning.
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6.

Orientering om arbejdet med ny samarbejdsstruktur på museumsområdet i
Kulturregionen

Sag 306-2009-143668

Dok. 306-2010-220670

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen besluttede på møde den 9. december 2008, at der i Kulturregion Midt –
og Vestsjælland, skulle arbejdes med en ny samarbejdsstruktur på Museumsområdet.
Det blev besluttet, at udarbejde et kommissorium herfor. Der orienteres om forløbet.
Sagsfremstilling
Efter Kulturgruppens beslutning af 9. december 2008 har der været blev følgende
forløb:
Den 12. januar 2009 afholdtes møde i Kalundborg for borgmestre, kulturudvalgsformænd, samt direktører/forvaltningschefer fra kommunerne i Kulturregionen.
På dette møde blev det besluttet, at arbejde videre med etablering af en ny museumsstruktur inden for de statsanerkendte kulturhistoriske museer. Det blev besluttet, at arbejdet skulle foregå i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt, at sekretariatet
for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, skulle udarbejde forslag til kommissorium for et
udredningsarbejde, som udføres med ekstern bistand.
Den 24. marts 2009 godkendte Kulturgruppen et kommissorium for udredning omkring
museumssamarbejde og ny museumsstruktur. Museerne søgte herefter om økonomisk
støtte til dette udredningsarbejde i Kulturarvsstyrelsen.
Den 18. august 2009 fik museerne afslag på ansøgningen til KUAS begrundet i, at museernes vision for dette projekt skulle defineres inden KUAS kunne støtte et udredningsarbejde.
I oktober 2009 søgte Museerne derfor Kulturgruppen om støtte til at indhente ekstern
bistand til at gennemfører en visionsproces.
Den 20. oktober 2009 bevilgede Kulturgruppen kr. 120.000,00. til arbejdet med en fælles vision. Konsulent Søren Carøe, Strategisk netværk, forestod en proces, der har resulteret i en rapport.
Den 24. august 2010 inviterer Kalundborg Kommune til et møde for kulturudvalgsformænd og chefer, hvor det drøftes, hvordan der kan sættes en politisk retning for arbejdet med ny museumsstruktur. Der udtrykkes behov for dette.
Kalundborg Kommune tilbyder, at arbejde videre med et administrativt udkast til et
kommissorium for en politisk retning, for et formaliseret og konkret museumssamarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Den 15. september 2010 bliver sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland orienteret om, at Museumsfagrådet som opfølgning på den udarbejdede rapport, har indsendt en formel ansøgning til Kulturarvsstyrelsen ang. støtte til udredning af muligheKulturgruppen den 13. oktober 2010
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derne for et formaliseret samarbejde mellem de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Den 6. oktober 2010 har den administrative følgegruppe drøftet forløbet og status. Den
administrative følgegruppe finder det vigtigt, at der sættes en politisk retning for arbejdet med en ny museumsstruktur. Kalundborg Kommune arbejder derfor videre med
et kommissorium for videre arbejde.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at sagen drøftes.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Der udarbejdes et administrativt kommissorium, som sendes til høring i kommunerne.
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Åbent møde - Sager til behandling

7.

Udpegning af 2 medlemmer til flerkommunalt Kulturmiljøråd

Sag 306-2009-135441

Dok. 306-2010-188279

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen godkendte på møde den 19. maj 2010 vedtægter for det flerkommunale
Kulturmiljøråd for Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.
Sagsfremstilling
Kulturmiljørådet består af 11 medlemmer, hvoraf 2, skal udpeges af Kulturgruppen i
Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Sagen fremsendes til Kulturgruppen med anmodning om at udpege 2 medlemmer.
Lovgrundlag
Vedtægt for flerkommunalt Kulturmiljøråd.
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller, at Kulturgruppen udpeger to politikere til det flerkommunale
Kulturmiljøråd.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 15. juni 2010

Sted: Slagelse Musikhus, Badeanstalten,
Sdr. Stationsvej 1-5, 4200 Slagelse
Fraværende: Anders Asmind, Anita Skjoldager, Christian Plank, Emrah Tuncer, Inge
Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe Jensen, Jørn Rex, Maren Ottar
Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Anita Skjoldager blev udpeget. Sekretariatet skriver ud vedrørende den anden
plads.
Sagen genoptages
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Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har efterfølgende den 24. juni 2010
skrevet ud til medlemmerne af Kulturgruppen og forespurgt, om der var nogen, der var
interesseret i den 2 plads.
Ved fristen udløb den 10. juli 2010 var der ikke kommet nogen tilbagemeldinger.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, fremsender derfor igen sagen til
Kulturgruppen med henblik på udpegning af medlem nr. 2 til det flerkommunale Kulturmiljøråd.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Kulturgruppen ønsker kun at udpege ét medlem. Anita Skjoldager fra Sorø er udpeget.
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8.

Udpegning af medlem til bestyrelsen i den selvejende institution "Fælles
Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland."

Sag 306-2009-96301

Dok. 306-2010-188691

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Det har fra stiftelsen af den selvejende institution ”Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland” i april 2005 været planen, at når museumsmagasinet i overgik fra anlæg til drift, skulle sammensætningen af bestyrelsen ændres således, at det
blev museerne, der helt eller delvist besatte pladserne i bestyrelsen, og dermed stod
for driften af magasinet.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen har hidtil været sammensat af 1 repræsentant fra de deltagende kommuner
(Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø), samt 2 repræsentanter fra de statsanerkendte museer på Vestsjælland.
Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet den 28. april 2010 en indledende drøftelse af
ændringer af vedtægten i forbindelse med overgangen fra anlæg til drift.
Vedr. § 6 Bestyrelsen blev det besluttet, at kommunerne ved overgangen til drift, ikke
længere skulle have direkte repræsentation i bestyrelsen, men vil blive repræsenteret
af et medlem udpeget af Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
De statsanerkendte museer (p.t. 5), der benytter magasinet vil alle få en plads i bestyrelsen.
Efterfølgende blev forslaget om ændringen i bestyrelsens sammensætning sendt til godkendelse i de 5 involverede kommuner.
Alle 5 kommuner har meldt tilbage, at de kan tiltræde den foreslåede ændring af bestyrelsens sammensætning.
På bestyrelsesmøde den 30. august 2010, har bestyrelsen godkendt de reviderede vedtægt med ikrafttræden den 1. november 2010.
Magasinet vil blive indviet samme dag kl. 14.00 – 16.00.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller, at Kulturgruppen udpeger medlem til bestyrelsen for ”Fælles
Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland”.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Henrik Hvidesten, Ringsted, blev udpeget som medlem i bestyrelsen for Fælles Museumsmagasin.
Helge Fredslund, Odsherred, blev udpeget som suppleant.
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9.

Ansøgning om støtte til projekt Imprint

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-219488

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Sølyst Artist i Residence (SAiR) søger den 15. juni 2010 om tilskud på kr. 20.000,00 til
projekt ”Imprint”.
Sagsfremstilling
”Imprint” er et nyt udstillingsprojekt der i perioden 25. september – 16. oktober 2010,
vil blive præsenteret i Holbæk Amts Venstreblads gamle trykkerihal i Holbæk Midtby.
Udstillingen skal præsentere samtidskunst fra Danmark og udlandet, og lægge op til et
fremtidigt tæt samarbejde med regionens museer og andre fora for samtidskunst.
Den første udstilling er en kurateret gruppeudstilling, der vil fungere som pionerprojekt,
for den kommende udstillingsrække, som vil blive realiseret, såfremt der kan rejses
økonomi til videre aktivitet.
Ved en første udstilling medvirker 11 kunstnere – 5 fra Danmark og 6 fra udlandet (Sverige, Canada, England, Tyskland og Slovakiet).
Gennem samarbejde med Holbæk Amts Venstreblad, vil der blive trykt en udstillingsavis
lige som der vil være mulighed for gennem den daglige avis, at formidle udstillingen og
på den måde give mulighed for at tiltrække nye publikumsgrupper.
I udstillingsperioden, vil der hver uge foregå særarrangementer for regionens borgere,
gymnasie- og skoleelever, samt avisens abonnenter i trykkerihallen.
”Imprint” vil fungere som et kunstnerisk bindeled mellem provinsen og hovedstaden, og
skabe rum for samtidskunst uden for København, og gøre samtidskunst tilgængeligt for
et større publikum.
I det store perspektiv er tanken, at SAiR skal udgøre den kunstneriske ballast, der på
længere sigt kan skabe muligheder for andre kunst- og kulturinstanser i kommunen, kulturregionen og regionen. Det skal ske gennem et samarbejde med Museet for Samtidskunst i Roskilde, Rønnebæksholm i Næstved, Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø og andre aktører i dansk og internationalt kulturliv. Samarbejdet skal primært vedrøre import
af fagligt dygtige billedkunstnere fra udlandet, samt eksport af dansk kunst til det internationale kunstmarked.
Det samlede budget for projektet er på kr. 446.000,00. Ansøger oplyser, at der er bevilget tilskud på kr. 50.000,00 fra Holbæk Kommune, kr. 18.000,00 fra Statens Kunstråds
Internationale Billedkunstudvalg og kr. 75.000,00 fra private sponsorer/fonde. Der er
desuden søgt om kr. 158.000,00 hos Region Sjælland, kr. 100.000,00 fra Kunststyrelsens
Billedkunstudvalg og mindre beløb hos sponsorer/fonde, hvorfra der endnu ikke er modtaget svar
På udgiftssiden er der udgifter til lokaler, katalog, kunstnerhonorarer, transport, forsikringer m.m.
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Kulturregion Midt- og Vestsjælland søges om et tilskud på kr. 20.000,00.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har sendt ansøgningen til udtalelse
i Billedkunstrådet, hvorfra der er indgået følgende høringssvar:
Billedkunstrådet tilsiger projektet deres stærkeste støtte.
Dels er projektet i sig selv interessant, og viderefører SAiRS bestræbelser gennem snart
nogle år på, at etablere samarbejde mellem den internationale kunstverden, den danske kunstscene og kunstudfoldelsen i Kulturregionen.
Dels er det et spændende nyt initiativ, at skabe kunstudstillinger i Holbæk Amts Venstreblads gamle trykkeribygning i Holbæk Midtby. Ikke mindst på sigt, vil det være af
stor betydning for kunstudfoldelsen i Kulturregionen, at der centralt i regionen og midt i
en større by forefindes lokaler til fremvisning og evt. fremskabelse af moderne dansk og
international kunst.
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. oktober 2010 drøftet ansøgningen.
Den administrative følgegruppe kan ikke anbefale støtte, da projektet er allerede er
gennemført.
Den administrative følgegruppe beklager, at det ikke har været muligt at behandle ansøgningen tidligere, på grund af arbejdet med en ny kulturaftale. Desuden blev mødet i
Kulturgruppen den 6. september aflyst.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ikke gives tilsagn om støtte.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Kulturgruppen besluttede at der kan bevilliges op til kr. 20.000,00, hvis ansøgers
regnskab efter afslutning udviser underskud. Beslutning skal ses i lyset af den forsinkede sagsbehandling, og kan ikke danne præcedens i andre tilfælde.
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10.

Projektforslag til ny kulturaftale - kunstrejsen - projekt fra de tre kunstmuseer
i Kulturregionen

Sag 306-2010-13563

Dok. 306-2010-219486

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Vestsjælland Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst i Roskilde og Odsherred Kunstmuseum, har udarbejdet og fremsendt et projektforslag til projekt i den kommende kulturaftale periode. Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.
Sagsfremstilling
De tre Kunstmuseer i Kulturregionen har fremsendt et kunstformidlingsprojekt, ”Kunstrejsen”, der er et undervisningsprogram målrettet mellemtrinnet i folkeskolerne.
Kunstmuseerne ønsker med projektet, at konkretisere og matche et af foreslåede tværgående indsatsområder ”Børn og Unge”, hvor målene blandt andet er, at børn skal møde
professionel kunst af høj kvalitet. Projektet er et tilbud til alle skoler i Kulturregionen
og på den måde, kan det indgå som en del af de beskrevne mål om kulturelle kompetencer i folkeskolen.
Projektet nævner muligheden for et samarbejde med Skoletjenesten Sjælland og Sydvestsjællands Kulturkørekort.
Projektets overordnede mål er at styrke skoleelevernes kreative kompetencer. Visionen
er, at alle skoleelever i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i løbet af deres skoletid besøger mindst ét og gerne flere af kulturregionens kunstmuseer. Formålet er herigennem,
at øge skolebørnenes kendskab til kulturregionens kunstmuseer.
Programmet vil endvidere styrke samarbejdet mellem kulturregionens grundskoler og
kunstmuseer, samt på den måde understøtte, supplere og perspektivere grundskolernes
Fælles Mål, Trinmål og Slutmål i fagene billedkunst og dansk.
Målgruppen er grundskolens mellemtrin: 4. – 6. kl. Fag: billedkunst, dansk. Programmet
henvender sig til lærere og deres elever i dansk og billedkunst, hvor der på 4. og 5.
klassetrin, kan etableres et samarbejde. I 6. kl. er det primært danskfaget.
Projektet er et treårigt projekt, der omfatter:
Udviklingsfase (1.januar 2011 – 1.august 2011)
Afprøvningsfasen (1.august 2011 – 1.januar 2012)
Implementeringsfasen (1. januar 2012 - 1.januar 2014)
Projektet indeholder tre trin der knytter sig til de tre trin i mellemgruppen:
TRIN 1: kunstforståelse (på skolen, læreren) – Hvad er kunst?
TRIN 2: kunstoplevelse (på museet, museumsunderviser) – Hvordan opleve Kunst?
TRIN 3: kunstudøvelse (på museet, kunstnere og museumsundervisere) Hvordan lave
Kunst?
Af den vedhæftede projektbeskrivelse fremgår det, hvilke fællesmål, trinmål og slutmål
hver del af projektet matcher.
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Der regnes med projektperiode på 4 uger pr. år (2 uger om foråret og 2 uger om efteråret). 60 klasser eller ca. 1500 skoleelever får derved mulighed for at deltage om året.
Hertil kommer, at en del klasser vil blive involveret i udviklingsfasen i testforløb, og
programmets fleksibilitet muliggør, at skolerne kan gøre brug af tilbuddet uden for
kunstrejseugerne i kortere versioner.
Der er lavet en projektorganisering omkring projektet:
Projektejer
Vestsjællands Kunstmuseum
Projektleder
Dorthe Godsk Larsen, museumsunderviser
Styregruppe
Museumsdirektør Charlotte Sabroe, Vestsjællands Kunstmuseum
Museumsdirektør Sanne Kofoed, Museet for Samtidskunst
Museumsleder Jesper Knudsen, Odsherreds Kunstmuseum
Projektdeltagere
Vestsjællands Kunstmuseum
Odsherreds Kunstmuseum
Museet for Samtidskunst
Professionelle kunstnere
Grundskolerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Samarbejdspartnere
Børnekulturkonsulenterne i kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Sydvestsjællands Kunstmuseum, Kulturkørekortet
Skoletjenesten Sjælland
Evaluering/sparring
Helene Illeris (Lektor, ph.d., Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)
Der er medsendt et samlet budget for det treårige forsøgsprojekt, der viser et finansieringsbehov på kr. 1.840.000,00. Der er forslået følgende finansieringsplan:
Kulturregion Midt- og
Vestsjælland
Kulturministeriet, Kultur i hele landet
Udviklingsmidler fra
Region Sjælland
Skoletjenesten Sjælland (tilskud til undervisningsmateriale)
Brugerbetaling, skolerne

2011
170.000

2012
170.000

2013
170.000

I alt
510.000

170.000

170.000

170.000

510.000

228.000

228.000

228.000

685.000

30.000

30.000

30.000

90.000

15.000

15.000

15.000

45.000
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Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. oktober 2010 drøftet projektet og
finder, at det matcher indsatsområder og mål i den nye kulturaftale. Projektet er færdigudviklet og klar til indsendelse til forhandling. Det understreges, at projektet kan
indgå som en del af kulturkompetenceprojektet og kan indgå i samarbejde Skoletjenesten.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at projektet indsendes til forhandling med
Kulturministeriet og indgår som en del af den nye kulturaftale.
Bilag
306-2010-181353

KUNSTREJSEN.doc

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Projektet principgodkendestil indsendelse til kulturministeriet i forbindelse med
den nye kulturaftale. Kulturgruppen ønsker at der udarbejdes revideret tidsplan og
finansieringsplan i samarbejde med Sekretariatet.
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11.

Projektforslag fra Slagelse Kommune - Camp Fit

Sag 306-2010-14709

Dok. 306-2010-219484

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Slagelse Kommune fremsender i forbindelse med afgivelse af høringssvar ang. den ny
kulturaftale, en projekt idé vedrørende sundhedsfremmende indsats for børn og familier, med udgangspunkt i Gerlev Idrætshøjskole og Historisk Legepark
Sagsfremstilling
Beskrivelse af projektet:
Der etableres et Rejsehold bestående af 6 idræts-/sundhedsuddannede personer, 1 diætist, 1 sundhedsplejerske og evt. 1 fysioterapeut. Rejseholdet kører rundt mellem de 8
involverede kommuner og afvikler Camp Fit én gang om året i hver kommune.
Camp Fit:
Camp’en afvikles over 4 uger på. Gerlev Idrætshøjskole og Legepark
Der er plads til ca. 40 overvægtige børn på hver camp. Børnene rekrutteres via sundhedsplejerskerne på de enkelte skoler.
På Camp Fit undervises, der udover alm. skolefag i fag som sundhed, lege, brug af naturen, konditionstræning, kost, ernæring og meget mere indenfor bevægelse og sundhed.
Rejseholdet bistår al undervisning og øvrigt samvær med børnene på campen. For dem
er leg, bevægelse og aktiv deltagelse kodeordene til at motivere børnene til at være fysisk aktive og opbygge sunde sociale kompetencer.
Mens de overvægtige børn er på Camp Fit, deltager forældrene i motion, kost og ernæringskursus på en af kommunens aftenskoler. Her undervises forældrene i læsning af varedeklarationer, sund kost til vægttab – herunder de 8 kostråd, tilberedning af mad,
motionens betydning m.m. Undervisningen består af teori, såvel som praksis.
Kommunens 4.-6. klasser, skal efter afholdelse af Camp Fit, afvikle en anti-mobbe temauge, således at der tages hånd om de psykosociale problemstillinger, der følger med
overvægt. Ydermere udbydes der træningshold rundt omkring i kommunen kun for overvægtige børn, hvor lige børn leger bedst.
Disse træningshold er primært tiltænkt camp-børnene, men andre overvægtige børn,
som ikke har været på camp, kan med fordel også gå på disse hold.
Træningsholdene kan med fordel udbydes i samarbejde med julemærkehjem, DGI
(Play), foreninger og deslige.
Rejseholdet udøver kursusaktivitet i hver kommune før hver camp, hvor instruktører på
træningsholdene for overvægtige uddannes til, at motivere de overvægtige børn til forsat bevægelse/motion.
Endelig skal de overvægtige børn gøres opmærksom på de mange klubtilbud, der er
rundt om i de 8 kommuner. Mange fritidsklubber er opmærksomme på at stoppe mobning, samtidig med, at de har en aktiv hverdag.
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Ydermere kan de overvægtige børn på sigt tilknyttes Fritidskørekortet – Free, og via
denne vej komme i kontakt med kommunens klubber og foreninger, og dermed er der
skabt et godt afsæt til en sund og aktiv livsstil.
Overordnet mål
Projektets overordnede mål er at udviklingen af overvægt er stoppet hos de børn, der
har gennemført den samlede indsats med den positive effekt til følge, at der er lavere
risiko for at udvikle livsstilssygdomme i voksenlivet. Samt at så mange overvægtige børn
som muligt får mulighed for motion i selskab med andre ligesindede, hvor glæden ved
og motivationen for bevægelse er i højsæde. Endelig at de overvægtige børn for øget
deres selvværd, gennem bevægelse og sund kost.
Formål
Projektet har til formål:
• At ændre på børnenes kostvaner, således at de spiser sundere i deres hverdag
• At ændre på børnenes fysiske aktivitetsadfærd, således at de er mere fysisk aktive i
deres hverdag
• At skabe rammerne for og tilbuddene til at børnene får succesoplevelser med fysisk
aktivitet, nye venskaber, at de opnår et vægttab og at de har mulighed for at skabe
sig et nyt image
• At forældrene inddrages, således at de bliver kompetente til, at hjælpe deres barn
(og resten af familien) til en sundere livsstil
Målgruppe:
Overvægtige skolebørn i alderen 10-12 år (4.-6. kl.) og deres forældre.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke oplysninger om økonomi og finansiering.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Den administrative følgegruppe har drøftet projektet på møde den 6. oktober 2010. Den
administrative følgegruppe anerkender projektets værdi og intensioner, men finder ikke
at det matcher indsatsområder og mål i den nuværende aftale. Den administrative følgegruppe forslår, at der etableres et pilotprojekt i Slagelse Kommune med henblik på
evt. senere udbud til Kulturregionens Kommuner.

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at projektet ikke indgår som en del af den
nye kulturaftale.

Beslutning fra Kulturgruppen
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Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Taget til efterretning.
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12.

Beslutning om ny kulturaftale 2011 - 2014

Sag 306-2010-14709

Dok. 306-2010-216765

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og de 8 kommuner i Kulturregion Midt – og Vestsjælland udløber den 31. december 2010.
Kulturgruppen og den administrative følgegruppe, har arbejdet med et oplæg til et nyt
aftalegrundlag. Dette oplæg har været sendt i høring i Kommunerne og i fagrådene.
Kulturgruppen har afholdt møde den 15. juni 2010 med Kulturministeriet, hvor oplægget
blev drøftet og Kulturministeriets styrelser har kommenteret oplægget.
Kommentarerne er nu indarbejdet i oplægget til ny kulturaftale.
Sagsfremstilling
Høringssvarerne fra de 8 kommuner viser, at alle kommuner i den nuværende kommunekreds:
• Ønsker at fortsætte i ny kulturaftale
• Tilslutter sig aftaleoplæggets indsatsområder og mål
• Et flertal af kommunerne tilslutter sig et kommunebidrag på 3 kr. pr. indbygger pr.
år. (Holbæk Kommune ønsker kommunebidrag på 1 kr.)
• To kommuner (Lejre Kommune og Odsherred Kommune) stiller sig til rådighed som
sekretariat.
På dette grundlag er der administrativt udarbejdet en skitse til et nyt aftalegrundlag.
Dette er udarbejdet i den af kulturministeriet udsendte skabelon for kulturaftaler.
Udkastet til en ny kulturaftale omfatter blandt andet kulturregionens:
• Vision
• Kulturpolitiske udgangspunkt
• Organisation
• Beskrivelse af indsatsområder og mål
• Projektoversigt
Udkastet vedhæftes som bilag. Projekter, som har til formål at opfylde kulturaftalens
mål, indskrives ikke i aftalen, men beskrives i projektskemaer som tillæg til aftalen.
Der er udarbejdet en oversigt over mulige projekter, der matcher indsatsområderne,
samt et administrativt oplæg til projekter, der kan indgå i forhandling af den nye kulturaftale. Projekterne falder i følgende kategorier:
• Projekter, der er klar til realisering og som kan indgå i den ny kulturaftale pr. 1. januar 2011
• Projekter, der anbefales til videreudvikling og som kan indgå i ny forhandling i juni
2011
Til hvert projekt er der knyttet en eller to kommuner som tovholder på fremdrift af projekterne.
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Herudover forventes det, at der gennem involvering af kulturaktørerne, skabes grundlag
for udvikling af projekter, der matcher indsatsområderne. Disse kan indgå i en forhandling i juni 2011.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Finansiering af en nykulturaftale består af følgende elementer:
• Ikke forbrugte midler Kulturaftale 2007 – 2010 ca. kr. 3.0 mil.
• Aktiviteter i den 4-årige overgangsordning, hvor tilskuddet er over 250.000 kr. og
som ikke vedrører aktiviteter i en enkelt kommune. Det drejer sig om Caravanen, Internationalt børneteaterfestival ca. kr. 310.000,00. (noteret under Fairplay/Holbæk), Kunstfond ca. kr. 330.000,00 og kunstudstillinger ca.kr. 450.000,00.
(noteret under Odsherred)
I alt ca. kr. 1,1 mio.
• Kommunernes bidrag kr. 3,00 pr. indbygger pr. år ca. kr. 1.2 mio. pr. år
• Projekttilskud fra Kulturministeriet – ukendt
Uden projektstøtte fra kulturministeriet vil kulturaftalens 1. år omfatte ca. kr. 5.3 mio.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. oktober 2010 drøftet udkastet til
Kulturaftale.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller:
• At udkast til aftalegrundlag godkendes
• At projektoversigten godkendes
• At kommunebidraget fastsættes til kr. 3,00 pr. indbygger pr. kommune pr. år
• At et kommunebidrag på kr. 3,00 pr. indbygger, pr. kommune pr. år fordeles med:
• Kr. 0,50 til drift af fællessekretariat
• Kr. 0,50 til tilkøb af ekstern bistand til projektudvikling
• Kr. 2,00 til udviklingspulje, der fordeles til projekter under indsatsområderne
• At fællessekretariatets opgaver reduceres som konsekvens af nedsættelse bidrag
• At hver kommune påtager sig tovholder funktion på et antal projekter
• At der træffes beslutning om placering af fællessekretariat
Bilag
306-2010-188519
306-2010-201724
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010
Kulturgruppen den 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
Side nr. 30

20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen

Det blev besluttet at:
Aftalegrundlaget godkendes og sendes til endelig godkendelse i kommunerne.
Projektoversigten godkendes.
Kommunebidraget fastsættes til kr. 3,00 pr. indbygger pr. kommune pr. år.
At kr. 0,50 bruges til drift af fællesekretariat. At kr. 2,50 bruges til udviklingspulje, der inkluderer ekstern hjælp til projekter.
Beslutning om placering af sekretariat udsættes til næste møde.
Der udsendes følgebrev til kulturgruppen vedrørende Region Sjællands eventuelle
inddragelse i ny kulturaftale.
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13.

Høringssvar vedr. ny kulturaftale 2011 - 2014

Sag 306-2010-14709

Dok. 306-2010-219483

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen drøftede den 19. maj 2010 oplæg til ny Kulturaftale for perioden 2011 –
2014. Efter tilføjelser og ændringer blev det besluttet at sende oplægget til høring i de
8 kommuner med høringsfrist til den 20. august 2010. Oplægget er ligeledes blevet
sendt til høring i fagrådene.
Sagsfremstilling
Efter høringsfristens udløb er der kommet høringssvar fra fagrådene og alle kommuner
på nær Ringsted Kommune. (Det forventes, at høringssvaret fra Ringsted Kommune vil
blive eftersendt inden mødet).
Høringssvarene er samlet i 2 skemaer, som medsendes som bilag.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har trukket nedenstående ud fra
høringssvarerne omkring oplægget generelt, støttebeløbets størrelse, sekretariatsbetjening og biblioteksområdets deltagelse:
Holbæk

• Kan overordnet tilslutte sig deltagelse i det kulturregionale
samarbejde
• Biblioteket kan indgå under hensyn til ressourcemæssigt
forhold ved mange tværgående projekter
• Fastholder et kommune bidrag på kr. 1,00 pr. indbygger pr.
år.

Kalundborg

• Kan godkende oplægget under forudsætning af samme
kommunekreds som nuværende aftale og under forudsætning af endelig vedtagelse af budget 2011

Lejre

•
•
•
•

Kan tilslutte sig oplægget
Kan tilslutte sig kr. 3,00 pr. indb.
Tilbyder at forestå sekretariatsbetjening.
Foreslår nedsættelse af særskilt fagråd for biblioteksområdet

Odsherred

•
•
•
•

Kan godkende oplægget
Kan tilslutte sig kr. 3,00 pr. indb.
Tilbyder at forestå sekretariatsbetjening
At biblioteksområdet indskrives i aftalen

Ringsted

•

tilslutter sig oplæg til kulturaftale

•

ønsker at få indarbejdet et sundhedsaspekt i aftalen, så
der er fokus på at motion til hjernen giver et rigere og
længere liv.
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Roskilde

• Kan godkende oplægget
• Kan tilslutte sig kr. 3,00 pr. indb.

Slagelse

• Kan godkende oplægget
• Kan tilslutte sig kr. 3,00 pr. indb.

Sorø

• Kan godkende oplægget
• Kan tilslutte sig kr. 3,00 pr. indb. med det forbehold, at
det er sendt frem som budgetønske

Vedr. øvrige bemærkninger fra kommunerne henvises til bilaget.
Af høringssvarerne fremgår det, at Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommune har involveret kulturinstitutioner/kulturaktører
Fra høringssvarerne fra fagrådene er trukket følgende ud:
Billedkunstrådet

• At fagrådene opretholdes
• At fagrådenes rådgivende element styrkes i ny aftale
• At fagrådene inddrages i udformning af kommissorium for
rådenes arbejde
• At fagrådene efter ansøgning tildeles et budget til gennemførelse af initiativer og projekter

Museumsrådet

• At det er vigtigt og gavnligt med en platform for tværkommunalt samarbejde omkring kulturpolitik
• Ønsker at styrke samarbejdet med de andre Museumsråd i
Region Sjælland
• Kan tilslutte sig de 5 indsatsområder
• Finder det vigtigt at satse på færre større projekter frem
for mange små

Teaterrådet

• Ser sig gerne i højere grad brugt som et rådgivende organ
• Indsatsområderne er velvalgte
• Vigtigt at et kommissorium for fagrådene udvikles i tæt dialog med disse
• Meget positivt at Børnekulturnetværket indskrives i aftalen

Musikrådet

• Foreslår nyt indsatsområde: Kunst til alle
• Fagrådene repræsenteret ved formand en er medlem af
Kulturgruppen

Vedr. øvrige bemærkninger fra fagrådene henvises til bilaget.
Lovgrundlag
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland fremsender sagen til drøftelse i den
Kulturgruppen.
Bilag
306-2010-168306
306-2010-168309

Høringssvar ang. ny kulturaftale fra Kommunerne i
Kulturregionen
Høringssvar vedrørende Ny Kulturaftale fra fagrådene i
Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Taget til efterretning.
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14.

Idékonference - projektudvikling til kulturaftale 2011 - 2014

Sag 306-2010-14709

Dok. 306-2010-219482

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturaftalen udløber den 31. december 2010. Den administrative følgegruppe arbejder
med oplæg til en ny kulturaftale. I den forbindelse er der et ønske om at involvere kulturregionens kulturinstitutioner og andre kulturaktører i projektudvikling.
Sagsfremstilling
I bestræbelserne på, at kulturaktørerne i Kulturregionen har indflydelse på aftalens
form og indhold og for sikre ejerskab og engagement til den kommende kulturaftale er
det hensigten at skabe en proces, der involverer kulturaktører på mange niveauer i kulturregionen. Derfor er ønsket at der afholdes en idékonference i november 2010
Formålet med konferencen er:
• At generere idéer, der matcher kulturaftalens indsatsområder og mål
• At prioritere hvilke projekter, der skal udvikles
• At nedsætte arbejdsgrupper til udvikling af projekter
Form og indhold på konferencen:
Konferencen ledes af en ekstern konsulent og konferencen vil være en vekselvirkning
mellem gruppearbejde og drøftelser i plenum
Konferencedeltagerne inviteres til at indgå i gruppearbejde med afsæt i hvert indsatsområde og hver gruppe skal præstere idéer til drøftelse og udvælgelse. Tovholdere til
de udvalgte projekter udpeges på konferencen.
Konferencen afholdes den 26. november 2010. Sted for afholdelse af konferencen er ikke helt på plads.
Sekretariatet for Kulturaftalen står for planlægning og organisering af konferencen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Udgifter i forbindelse med konferencen afholdes af Kulturgruppens frie midler
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der afholdes en idékonference med henblik
på, at involvere Kulturregionens kulturaktører i projektudvikling .
Kulturgruppen den 13. oktober 2010
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Konferencen afholdes den 26. november 2010 på Kragerup Gods fra kl. 9-15.
Taget til efterretning.
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15.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-220923

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming Bogø, Gert
Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald, Jørgen Topsøe
Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty, Troels
Christensen
Forretningsorden udsendes. Brug af suppleanter ved fravær anbefales.
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Tillæg om udviklingsprojekter i kulturaftalen.pdf
Dok.nr 2010-228793 - Kort præsentation, KulturLINK Femern
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