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Underskriftsark
Flemming Bogø
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Gert Jørgensen
Anita Skjoldager
Jane Hald
Brian Ahlquist
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__________________________
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__________________________
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Åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-103866

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Punkt 3 tages sidst på dagsordenen. Dagsorden i øvrigt godkendt.
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2.

Meddelelser fra Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-103868

Initialer: AAL

•

Økonomisk oversigt pr. 28. april 2010.

•

Møde i den lille Kulturgruppe den 3. maj 2010.

•

Forslag til at næste møde i Kulturgruppen afholdes den 15. juni 2010.

Åbent

Bilag
306-2010-96784

Økonomioversigt pr. 28.4.2010

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Orientering om ekskursionsprogram.
Næste møde i Kulturgruppen er den 15. juni 2010 kl. 16.00 i Slagelse.
Orientering i øvrigt til efterretning.
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3.

Nyt fra kommunerne

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-103867

Initialer: AAL

Åbent

Holbæk:

Kalundborg:
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Lejre:

Odsherred:
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Ringsted:

Roskilde:
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Slagelse:
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Sorø:

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Punktet blev ikke drøftet.
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Åbent møde - Sager til behandling

4.

Ansøgning fra Vikingeskibsmusset om tilskud til udgivelse af "Havhingsten - en
billedkoncert" på DVD/CD.

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-102119

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Vikingeskibsmuseet i Roskilde fremsender den 12. januar 2010 ansøgning til Kulturregion Midt- og
Vestsjælland om tilskud på kr. 76.626,00 til udgivelse af ”Havhingsten – en billedkoncert” på
DVD/CD.

Sagsfremstilling
Vikingeskibsmuseet fik i 2008 kr. 175.000,00 i tilskud fra Kulturregionen til projektet
”Havhingsten – en billedkoncert”. Billedkoncerten, som blev opført på Vikingeskibsmuseet den 1.
og 2. april 2009, var en multimedieopførelse i musik, stillbillede og tekst. Tekst og billede blev
vist på storskærm/lærred og den nykomponerede musik blev opført live. Projektets historiske
platform var Havhingsten fra Glendaloughs forsøgsrejse til Dublin i 2007. Komponistens
inspiration blev hentet fra denne rejse. Den visuelle del af billedkoncerten blev skabt ud fra
stillbilleder fra turen og tekster fra skibet s logbøger.

Vikingemuseet søger om tilskud til, at få billedkoncerten udgivet på DVD/CD.
Det er Vikingeskibsmuseets opfattelse, at udgivelsen af ”Havhingsten – en billedkoncert” på
DVD/CD vil kendskabet til koncerten blive udbredt til et helt nyt publikum både i Danmark og
internationalt, og det vil skabe mulighed for, at koncerten kan være en levende medspiller i
formidlingen af det marinearkæologiske og kulturhistoriske eksperiment: ”Havhingsten fra
Glendalough”.

Af det medsendte budget fremgår det, at de samlede udgifter er kr. 153.252,00.

Der er bevilget kr. 30.000,00 fra Roskilde Kommune, egenfinansieringen udgør kr. 46.626,00 –
samlet kr. 76.626,00.
Der søges et tilsvarende beløb hos Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Ansøgningen kan ses som dokumentation med henblik på formidling af projektet.
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I henhold til retningslinierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler pkt. 3 bygger
Kulturaftalen på samarbejde og arbejdsdeling mellem de deltagende kommuner, hvorefter der
som hovedregel kun ydes støtte til projekter, der omfatter flere eller alle kommuner.
Kulturgruppens støtte til sådan vil sædvanligvis kunne ske efter krone til krone-princippet.

Den administrative følgegruppe har den 23. marts 2020 behandlet sagen.

Lovgrundlag
-

Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
-

Udtalelser og høring
-

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 30.000,00, da projektet
tidligere er blevet anset for at være et fyrtårnsprojekt. Projektet kan ligeledes ses i
sammenhæng med det middelalderprojekt, som er under udarbejdelse i Kulturregionen.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010
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Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan Jakobsen,
Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen

Sagen udsat for indhentning af yderligere oplysninger.
Supplerende oplysninger
Vikingeskibsmuseet fremsender den 298. april 2010 svar på spørgsmål stillet af sekretariatet for
Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Spørgsmål

Svar

Hvorfor var udgivelsen af DVD/CD ikke tænkt
ind i projektet fra starten?

Den positive modtagelse af projektet ved
opførelsen i april 2009 medførte en
efterspørgsel på en DVD/CD-produktion af
billedkoncerten, dr gjorde det meningsfyldt at
arbejde videre med at omsætte
billedkoncerten til DVD/CD-mediet.

Hvorfor kan produktionsprisen være så høj,
når råmaterialet formodes at foreligge?

Der er i budgettet ikke udgifter til at
producere råmateriale, indspilning og udgifter
til musikere.
Udgiften på kr. 153.152,00 skal bruges til at
gøre råmaterialet klar til udgivelse og
omforme Billedkoncerten fra ”live-koncert til
DVD/CD-mediet. Dette kræver justering både i
optagelse og billedmateriale for at opnå den
rette tekniske kvalitet.
Der skal desuden produceres en book-let til
DVD/CD-en, som formidler projektet til
seseere
seeren, der ikke oplever en live-opførelse.

Indtægten ved salg er ikke medregnet i det
fremsendte budget. Hvem tilfalder indtægten
ved salg?
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”Havhingsten – en billedkoncert” er et
eksperimentelt formidlingsprojekt, og en
DVD/CD deraf er ikke en kommerciel
produktion.
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Produktionen skal lokalt, regionalt, nationalt
og internationalt anvendes til:
− at promovere nye live-opførelser af
”Havhingsten – en billedkoncert”
− repræsentative formål
− salg
Salget af DCD/CD-en forventes først over en 5årig periode at indbringe, hvad der svarer til
Vikingeskibsmuseets og komponistens
medfinansiering.

Den administrative følgegruppe har på møde den 4. maj 2010 drøftet ansøgningen samt de
supplerende oplysninger.

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe fremsender sagen til drøftelse i Kulturgruppen under henvisning
til de nye oplysninger.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Indstillingen blev til trådt.
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5.

Ansøgning om tilskud til international børnekulturudveksling.

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-102071

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
I samarbejde med Kalundborg Kommune søger SPOR Media om støtte på kr. 48.575,00 til
international børnekulturudveksling oktober/november 2010.

Sagsfremstilling
Kalundborg Kommune har siden 2003 været med til at give egne og omegnskommunernes
skolebørn en interkulturel oplevelse ved, at invitere børnekulturgrupper fra Afrika, Latinamerika
og Asien til Midt- og Vestsjælland.

Aktiviteterne har været organiseret i samarbejde mellem Kalundborg Kommune og den frivillige
organisation SPOR Media, der har base i Kalundborg.
Projektet har til formål, at inddrage afrikansk kultur i undervisningen, og at fremme et
ligeværdigt og engageret kulturmøde mellem børn og unge.

I oktober/november 2010, vil 12 børn og unge i alderen 9 til 17 år fra Kulturprojekt Baobab
besøge skoler i Kalundborg, Holbæk, Slagelse og Odsherred kommuner. Her vil de i workshops
undervise jævnaldrende børn og unge i ghanesisk musik og dans, samt give forestillinger på
skoler og andre institutioner. Under turneen vil de besøge 10 og 20 skoler og andre
kulturinstitutioner.
Der vil blive tilbudt forberedelseskurser i interkulturel undervisning til lærerne på de deltagende
skoler, ligesom der vil blive udarbejdet materialelister til brug for undervisningen.
De deltagende klasser vil deltage i en kortere eller længere workshop (fra ½ til 2 dage). Besøget
på skolen vil normalt slutte med en tromme-danseforestilling for hele skolen.
De deltagende kommuner vil desuden blive tilbudt en offentlig forestilling f.eks. arrangeret af
biblioteket eller musikskolen.
Gæsterne vil blive indkvarteret privat.

Ansøger oplyser, at det er planen, at gruppen skal stå for mindst en skoleworkshop (1 eller 2
dage), og mindst en forestilling i hver af de deltagende kommuner. Den øvrige tid vil blive
fordelt i forhold til interesse og økonomisk bidrag.
En foreløbig fordeling af dagene er:
Kalundborg:
7 dage workshop på 5 skoler + 6 forestillinger.
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Odsherred:
Holbæk:
Slagelse:

2 dage workshop på 1 skole + 2 forestillinger.
1 dag workshop på 1 skole + 2 forestillinger.
1 dag workshop på 1 skole + 2 forestillinger.

Det samlede budget er på kr. 147.700,00. Fra Danish Center for Culture and Development (DCCD)
forventes et tilskud på kr. 50.125,00, fra kommunerne kr. 49.000,00 og Kulturregionen søges om
kr. 48.575,00.

Ansøger oplyser, at p.t. har Kalundborg Kommune afsat kr. 40.000,00 til besøget og der er
kommet tilsagn fra en skole i Odsherred, der har afsat kr. 5.000,00. Der er kontakt til
institutioner i Holbæk og Slagelse kommuner, hvor der forventes afholdt en eller 2 forestillinger i
Slagelse Musik hus og tilsvarende på Elværket i Holbæk i samarbejde med Holbæk Musikskole.

Sekretariatet kan oplyse, at Kulturgruppen den 22. april 2008 bevilgede kr. 37.000,00 til
Kalundborg Kommune til et lignende projekt med besøg fra Sydafrika. Den administrative
følgegruppe fandt projektet relevant for Kulturregionen og så gerne at tilbuddet blev udbredt til
alle kulturregionens kommuner og at mindst 3 – 4 kommuner tog mod tilbuddet i 2008.
Kulturgruppen bevilgede tilskuddet under forudsætning af, at Kalundborg Kommune gennemførte
projektet som beskrevet.
Det blev efterfølgende oplyst, at i projektet deltog skoler og gymnasier fra Kalundborg,
Odsherred, Slagelse og Holbæk Kommuner.

Den administrative følgegruppe har på møde den 4. maj 2010 drøftet ansøgningen.

Lovgrundlag
-

Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
-

Kulturgruppen den 19. maj 2010
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Udtalelser og høring
-

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ydes tilskud med kr. 48.575,00 som ansøgt.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Indstillingen blev tiltrådt.

Kulturgruppen den 19. maj 2010

Side nr. 17

6.

Ansøgning om støtte til "Tag Holberg i hånden" og "Barokken kommer til byen."

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-102066

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Holbæk Teater har den 15. marts 2010 fremsendt ansøgning til Kulturgruppens Frie midler om
støtte til et todelt projekt, ” Tag Holberg i hånden ” og ”barokken kommer til byen”, som er
delprojekter i forbindelse med Holbæk Teaters store baroksatsning, der også omfatter
totalteaterforestillinger for voksne på Løvenborg og på Gavnø slotte. Der søges om tilskud på kr.
487.000.

Sagsfremstilling
Tag Holberg i hånden tilbyder 2.500 skoleelever i Kulturregion Midt- og Vestsjælland en
anderledes heldagsundervisning. Eleverne bliver en del af en tværfaglig undervisningsdag med
interaktive workshops, der tager afsæt i vandreforestillingen Jeppe på Bjerget med Ludvig
Holberg og C.M. Bellman i historiske omgivelser på Løvenborg Slot og Gavnø Slot.

Projektets primære målgruppe er skoleelever i 4. til 7. klasse og lærere i kulturregionen.
Gennem et møde med en virkeliggørelse af barokken i det originale sceneri og med både
kunstnere og faglige workshop-holdere skal skoleeleverne få en indsigt i sammenhængen mellem
historie, dansk, kultur, musik, naturfag og andre skolefag på en ny og sanselig måde, der
adskiller sig fra den almindelige klasseundervisning.

Der bliver afviklet 10 undervisningsdage (seks på Løvenborg Slot og fire på Gavnø Slot) i perioden
11. august til 7. september. Skoletilbuddet ligger i forlængelse af forestillingsprojektet
målrettet det voksne publikum. Projektet er en videreudvikling af et projekt, Holbæk Teater
gennemførte i 2009 med støtte fra Region Sjælland.

Holbæk Teater er projektleder med økonomisk og praktisk ansvar. Otte skuespillere og omtrent
25 statister deltager i forestillingen Jeppe på Bjerget og workshops. Den svenske barok-sekstet
Westra Aros Pijpare og en norsk operasangerinde laver workshops og deltager i forestillingen og
workshops.

Ansøger oplyser, at det et er et succeskriterium for projektet, at det inddrager skoleelever fra
hele kulturregionen og der er budgetteret med 80 % belægning (200/250 per forestilling)
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Barokken kommer til byen er et delprojekt, der tilbyder 2.000 skoleelever i kulturregionen en
gratis dag med sanseligt indblik i barokken. Det vil ske gennem 4 kirkekoncerter med
barokorkesteret Westra Aros Pijpare og operasangerinden Janne Berglund, der opføres i Sorø,
Kalundborg og Roskilde. Før og efter koncerten vil eleverne lade sig inspirere og suge viden til sig
på en oplevelsesmarkedsplads uden for kirkerne. Delprojektet henvender sig til elever og lærere
i 4. – 7. klasse på de skoler, som ikke har ressourcer til at deltage i Tag Holberg i hånden.

Det er hensigten at lade barokken komme til følgende byer:
• Sorø, 13. august, Sorø Klosterkirke, hvor Holberg ligger begravet
• Kalundborg, 20. august, Vor Frue Kirke
• Roskilde, 27. august, Roskilde Domkirke
• Sorø, 3. september

Sorø udmærker sig i sammenhæng med Holberg, som netop ligger begravet i Sorø Klosterkirke.
Derfor optræder Sorø to gange i planen. Der vil være mulighed for, at 500 elever deltager per
koncert, i alt 2.000 elever

Der er fremsendt et udgiftsbudget, indtægtsbudget og en finansieringsplan.

Udgiftsbudgettet udviser et finansieringsbehov i alt inklusiv voksenforestillinger på kr. 2.145.900
der søges finansieret på følgende måde:

Kulturgruppens frie midler søges om i alt kr. 487.000, fordelt med kr. 100.000 til
Barokkoncerterne, forestillinger på torvene og kr. 387.000 til skoleforestillingerne på Løvenborg
Slot, som blandt andet inkluderer undervisningsmateriale og transport til og fra slottene.

Ansøger oplyser, at Kulturregion Storstrøm søges om støtte til finansiering af forestillinger på
Gavnø slot, og at Region Sjælland søges om støtte til forestillingerne på Løvenborg Slot og
Gavnøslot, samt til Barokkoncerterne. Der er ikke pt. givet tilsagn.

Finansieringsplanen

Kulturgruppen den 19. maj 2010
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Kulturgruppens frie midler

kr. 487.000

Region Sjælland

kr.503.700

Kulturregion Storstrøm

kr. 310.500

Egenfinansiering

kr. 245.200

Billetindtægter estimeret

kr. 599.500

I alt

kr. 2.145.900

Såfremt der opnås støtte fra Region Sjælland og Kulturregion Storstrøm vil projektet opfylde
kriterium nr. 2: Kulturgruppens frie midler skal medvirke til at fremme nyskabende projekter,
hvis hovedfinansiering skal findes eksternt (fx i kommunerne, i Region Sjælland, i statslige
puljer, private fonde samt i EU-programmer).

Det skal oplyses, at i de tilfælde, hvor der tidligere er ydet tilskud i henhold til dette kriterium,
har Kulturgruppens tilskud i forhold til den samlede finansieringsplanudgjort et beskedent beløb.

Lovgrundlag
-

Økonomiske konsekvenser
Såfremt det besluttes at yde tilskud, skal dette finansieres af Kulturgruppens frie midler

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
-

Udtalelser og høring
-
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Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller, at den administrative følgegruppe drøfter ansøgningen og størrelsen på
et evt. tilskud.

Beslutning
Den administrative følgegruppe besluttede på mødet den 23. marts 2010, at udsætte
sagen med henblik på indhentelse af oplysninger om følgende:
− Er skolernes interesse for tilbuddet undersøgt? Hvis ja, hvordan og i hvilket omfang er
der interesse?
− Hvor mange skoler benyttede sidste år tilbuddet på Løvenborg?
− Hvordan ses projektet i sammenhæng med Skoletjenesten Sjælland og skolernes
læseplaner?
Supplerende oplysninger
Holbæk Teater fremsender den 9. april 2010 svar på de stillede spørgsmål.
Skolebibliotekskonsulenten, som er bindeled mellem teatret og skolerne i hele regionen sendte i
2009 invitation ud til 75 skoler. 24 skoler reagerede med i alt 31 bestillinger i størrelsesordenen
19 til 157 deltagere. De 24 skoler fordeler sig således på kommuner: Holbæk 11, Odsherred 3,
Ringsted 3, Slagelse 3, Sorø 2, Kalundborg 1 og Faxe 1.

Andre skoler viste interesse, men indbydelsen i 2009 var for sent ude i forhold til skolernes
planlægning. Der forventes større tilslutning, hvis teatret er tidligere ude. Evalueringen viste
også, at der blandt de deltagende skoler var stor interesse for at deltage igen.

Skolebibliotekskonsulenten oplyser, at Holberg som er med i ”kanonen” for dansk litteratur,
normalt læses i 6. – 10. klasse og gymnasiet, men kan være ”hård kost” for eleverne, fordi de
mangler forkundskaber. Arrangementerne med ”Jeppe på Løvenborg” viser en god indgangsvinkel
til, hvordan man kan arbejde/komme i gang med dette stof.

Ansøger har ikke svaret på spørgsmålet om, hvordan projektet ses i sammenhæng med
skoletjenesten.

Den administrative følgegruppe har på møde den 4. maj 2010 drøftet ansøgningen. Gruppen
finder ikke, at der er skaffet dokumentation for den forventede effekt af projektet, idet det er
usikkert, hvor mange klasser/elever, der vil deltage.
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Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ikke ydes støtte bl.a. på baggrund af den
manglende dokumentation af effekten.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

De 4 kommuner spørges til medfinansiering. Sagen genoptages på næste møde.
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7.

Ansøgning fra Holbæk Museum om støtte til projekt Bedre Byggeskik i landdistrikterne.

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-102063

Initialer: BHH

Åbent

Holbæk Museum fremsender den 26. februar 2010 ansøgning om tilskud på kr. 82.525,00 til
projektet Bedre Byggeskik i landdistrikterne.

Sagsfremstilling
Projektet skal skabe bedst muligt fokus på byggetraditioner med rødder i Bedre Byggeskikbevægelsen (ca. 1900 – 1950) herunder særligt landbrugsbyggerier og andre bygninger i
landdistrikterne.
Holbæk Museum vil gennemføre projektet i samarbejde med Kalundborg Museum og Odsherreds
Kulturhistoriske Museum.

Projektet har til formål at udarbejde ruter, hvor borgere, turister og studerende kan opleve
mangfoldigheden i Bedre Byggeskiks bygninger. Samtidig skal projektet skabe en større
bevidsthed i landdistrikterne om den lokale kulturarv og betydningen af at vedligeholde
bygningerne.
Der er på landsplan opført ca. 30.000 Bedre Byggeskiksbygninger, og projektet er derfor et
pilotprojekt, hvis erfaringer og modeller med fordel kan udnyttes af andre kulturhistoriske
museer.

Det er planen, at der i Nordvestsjælland etableres en række turruter, som viser hen til byggeri,
der er funderet i bevægelsen Bedre Byggeskik. Ruterne skal beskrives i trykte foldere. Det skal
være en del af markedsføringsstrategien, at de indgår i helårsturismen i området.
Folderne skal kunne rekvireres på museer, turistkontorer, biblioteker m. fl. samt på museernes
hjemmesider. Det er planen, at i en fase 2 skal fortællingerne om landbrug og arkitektur i
Nordvestsjælland også formidles via gps og mobiltelefoni.

Budgettet for projektet er på kr. 324.950,00.
De store poster på udgiftssider er:
Projektansættelse

kr. 180.550

Trykning af foldere

kr. 100.000
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Vedr. finansiering oplyser Holbæk Museum, at følgende er bevilget:
EU-kommissionen

kr. 79.950

Holbæk Kommunes medfinansieringspulje kr. 79.950

Der er i foråret 2010 søgt følgende tilskud:
Kulturregion Midt- og Vestsjælland

kr. 82.525

Region Sjælland

kr. 82.525

Ansøger henviser i ansøgningen til at der i Kulturaftalens afsnit 2.2. Kulturregionens
kulturpolitiske målsætninger og værdier står, at Kulturregion Midt- og Vestsjælland i
aftaleperioden blandt andet vil arbejde med:
− tiltrækning, konsolidering og udvikling af attraktioner og større kulturbegivenheder.
− udvikling af samarbejde med andre regioner.
I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler pkt. 2 skal de medvirke til
at fremme nyskabende projekter, hvis hovedfinansiering skal findes eksternt (f.eks. i
kommunerne, i Regions Sjælland, i statslige puljer, private fonde samt i EU-programmer).

Af retningslinjerens pkt. 3 fremgår det, at Kulturaftalen bygger på samarbejde og arbejdsdeling
mellem de deltagende kommuner, hvorefter der som hovedregel kun ydes støtte til projekter,
der omfatter flere eller alle kommuner. Kulturgruppens støtte til sådanne projekter vil
sædvanligvis kunne ske efter krone til krone-princippet.

Lovgrundlag
-

Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
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-

Udtalelser og høring
-

Administrativ indstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland fremsender ansøgningen til drøftelse i den
administrative følgegruppe.

Beslutning
Den administrative følgegruppe besluttede den 23. marts 2010, at udsætte sagen med henblik på
indhentelse af oplysninger, der beskriver form, indhold og om af de øvrige institutioners
involvering i projektet, samt i hvilket omfang de bidrager økonomisk til projektet.

Supplerende oplysninger
Holbæk Museum oplyser den 21. april 2010, at Holbæk Museums regionale speciale er
bygningskultur, det er således det museum, der er tovholder på projektet.

Kalundborg Museum og Odsherred Kulturhistoriske Museum er ikke med i finansieringen af
projektet, men deltager som rådgivere for den projektansatte i forbindelse med udpegning af
relevante Bedre Byggeskiksbygninger i deres områder. De 2 museer kan desuden bidrage med
deres lokalkendskab og viden om lokale bygninger, samt hvor der måtte findes relevant
kildemateriale, der kan arbejdes med.

Der foreligger ikke oplysninger om, at Kalundborg Kommune og Odsherred Kommune er ansøgt
om tilskud.

Projektets resultat i form af foldere med ca. 10 Bedre Byggeskiksture vil vederlagsfrit blive
stillet til rådighed for de 2 museer, lokal turismeaktører, kommuner og andre interesserede. Det
samme gælder den elektroniske udgave af folderne.
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Den administrative følgegruppe har på møde den 4. maj 2010 drøftet ansøgningen. Gruppen har
noteret sig, at markedsføringsindsatsen skal ses i forhold til Helårsturismen i området, men det
fremgår ikke, at der er markedsføringsmidler fra Helårsturismen i projektet. Det er endvidere
vurderingen, at det beskrevne samarbejde med øvrige museer ligger indenfor den sædvanlige
samarbejdsramme.

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ikke ydes tilskud.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Indstillingen blev tiltrådt.
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8.

Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2009-135441

Dok. 306-2010-102148

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen vedtog den 9. december 2008, at de kommuner, der havde meldt positivt tilbage,
nedsætter et fælles kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, og der indkaldes til et
møde, hvor kulturmiljørådets sammensætning, placering af sekretariat m.v. drøftes.

Sagsfremstilling
Følgende 5 kommuner havde meldt positivt tilbage om at indgå et fælles kulturmiljøråd: Lejre,
Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred.

Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 24. juni 2009 holdt møde med
repræsentanter fra de 5 kommuner omkring sammensætningen af Kulturmiljørådet, vedtægt for
Kulturrmiljørådet samt placering af sekretariat.

Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har efterfølgende den 8. juli 2009 fremsendt
referat fra mødet til de 5 kommuner med henblik på stillingtagen til indstillinger fra mødet den
24. juni 2009:

•
•
•

Sammensætning af Kulturmiljørådet
Forslag til vedtægt
Placering af det faglige sekretariat. Kommunerne anmodes om, at tilkendegive om man vil
tilbyde varetagelse af sekretariatsfunktionen.

Der blev anmodet om svar senest den 1. september 2009. Referat fra mødet den 24. juni 2009
samt udkast til vedtægt blev medsendt som bilag.

Opsamling:
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har modtaget følgende tilbage-meldinger
efter den politiske behandling i kommunerne:
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•
•

4 ud af de 5 kommuner kan fuldt ud tilslutte sig oplægget til sammensætning og vedtægter,
1 kommune kan ikke tiltræde sammensætningen.
Ingen kommuner ønsker at påtage sig det faglige sekretariat.

Kommunernes tilbagemeldinger:

Kommune
Lejre Kommune

Tilbagemelding
Lejre Kommune har behandlet sagen den 9. september 2009 i
Udvalget for Kultur & Fritid.
Udvalget kan ikke godkende vedtægterne. Udvalget ønsker, at det
vurderes hvorvidt rådet bør udvides med yderligere faglige
medlemmer fra Akademirådet, BYFO og Bygningskulturelt Råd.
Lejre Kommune ønsker ikke at varetage sekretariatsfunktionen.

Kalundborg Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune har den 8.
september 2009 behandlet sagen.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender den foreslåede sammensætning
af Kulturmiljørådet og vedtægterne for samme.
Desuden henstiller udvalget til, at Kulturmiljørådets sekretariat
placeres i en af de 4 øvrige kommuner.

Odsherred Kommune

Byrådet i Odsherred Kommune har den 29. september 2009 behandlet
sagen.
Byrådet godkender sammensætningen af Kulturmiljørådet og
vedtægterne.
Odsherred Kommune kan ikke påtage sig sekretariatsfunktionen.

Sorø Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune har den 4. november 2009
behandlet sagen.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kulturmiljørådets vedtægter,
sammensætning samt konstituering og forretningsorden.
Vedr. Sekretariatsfunktionen peges på, at den placeres i Odsherred i
forbindelse med sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland
eller går på skift de deltagende kommuner imellem – eksempelvis
hvert 2. til 3. år.
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Slagelse Kommune

Plan- og Udviklingsudvalget har den 3. maj 2010 behandlet sagen.
Udvalget vedtog følgende:
•
•
•

At vedtægter og rådets sammensætning godkendes.
at Slagelse Kommune meddeler, at den ikke kan varetage
sekretariatsfunktionen umiddelbart.
at Slagelse Kommune opfordrer parterne til at drøfte
forventninger til sekretariatsfunktionen samt økonomi osv.,
og ud fra det drøfte afklaring af opsætningen af
Kulturmiljørådet og dets indhold og arbejde.
Slagelse Kommune kan i den forbindelse påtage sig at indbyde
til et møde omkring denne forventningsafklaring, som
Slagelse Kommune finder nødvendig, hvis rådet skal
realiseres.

Sekretariatet skal bemærke at Lejre Kommunes forslag vil bringe rådet op på i alt 11
medlemmer. Samtidig vil der blive en ubalance mellem repræsentanter fra henholdsvis
bygningskulturen og landskabskulturen.
Den administrative følgegruppe har på møde den 4. maj 2010 drøftet sagen.
Lovgrundlag
-

Økonomiske konsekvenser
-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
-

Udtalelser og høring
-

Administrativ indstilling
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Den administrative følegruppe fremsender sagen til Kulturgruppen med henblik på stillingtagen
til, om Lejre Kommunes ønske om at supplere Kulturmiljørådets oprindelige sammensætning
med yderligere 3 medlemmer skal imødekommes.

Vedr. sekretariatsfunktionen indstilles det, at sekretariatet sammen med Slagelse Kommune
indbyder de involverede kommuner til møde, som foreslået af Slagelse Kommune.

Bilag
306-2010-96822

Vedtægt for Fælles Kulturmiljøråd

306-2009-1761329

Referat fra møde vedr. nedsættelse af Kultumiljøråd 24,6.09

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Det blev besluttet, at rådet består af 11 medlemmer. Andet led i indstillingen blev
tiltrådt.
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9.

Proces ang. ny kulturaftale 2011 - 2013

Sag 306-2010-14709

Dok. 306-2010-105746

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturaftalen af 1. januar 2007 udløber den 31. december 2010. Drøftelser i forbindelse
indgåelse af en eventuel ny aftale blev påbegyndt i den administrative følgegruppe på en
temadag den 3. marts 2010 og er fortsat på møde den 4. maj 2010.

Sagsfremstilling
I arbejdet frem mod en ny kulturaftale har den Administrative følgegruppe drøftet forhold
vedrørende

•
•
•
•
•

Indsatsområder og mål
Faglig rådgivning
Organisering
Økonomi
Finansieringsmuligheder

Med afsæt i den administrative følgegruppes drøftelser er der udarbejdet dels en tids- og
procesplan, dels et oplæg til drøftelse og dels en oversigt over mulige indsatsområder, mål og
projektforslag til eventuel ny aftale – set i relation til Kulturministeriets strategi ”Kultur for
Alle”.

Tids – og procesplanen strækker sig fra maj til december 2010 og indeholder blandt andet
dialogmøde med Kulturministeriet samt en høringsfase i kommunerne.

Materialet sendes efter Kulturgruppens møde den 19. maj til drøftelse i hver af de 8 kommuner
med henblik på principbeslutning ang. deltagelse i en ny Kulturaftale.

Høringsfasen giver dermed også Kommunerne mulighed for at involvere lokale kulturaktører med
henblik på at komme med bud på projekter og temaer. Der afgives høringssvar til sekretariatet
den 15. august 2010.
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Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller:
•
•
•

At Kulturgruppen drøfter det administrative oplæg
At forslag til tids- og procesplan godkendes
At det administrative oplæg godkendes med henblik på høring i kommunerne

Bilag
306-2010-105724

Oplæg til drøftelse ang. ny kulturaftale

306-2010-96208

kulturaftale temaer med mål og uden projekter april 2010.doc

306-2010-96205

Oversigt INDSATSOMRÅDE.docx

306-2010-93490

Proces og tidsplan - ny kulturaftale 2010

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Kulturgruppen ønsker biblioteksområdet medtaget i oplægget samt emnet Kultur
for alle. Der udarbejdes skarpere kommissorium for fagrådsarbejdet med
tværfaglig forpligtigelse. Der udsendes forslag om, at kommunerne skal bidrage
med kr. 3,00 pr. indbygger.
Høringsfrist for kommunerne ændres til den 20. august 2010.
Tids- og procesplan i øvrigt blev godkendt. Oplægget udsendes efter ændring til
høring i kommunerne.
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10.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-103886

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Intet.
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Dialogmøde med fagrådene kl. 17.00

11.

Dialogmøde med fagrådene

Sag 306-2010-13573

Dok. 306-2010-104799

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
I forbindelse med arbejdet frem mod en eventuel ny Kulturaftale, har Sekretariatet for
Kulturregion Midt- og Vestsjælland, taget kontakt til de 4 fagråd (Musik, Teater, Billedkunst og
Museum) samt netværket af børnekulturkonsulenter i Kulturregionen med henblik på, dels at få
deres erfaringer med nuværende Kulturaftale, dels at få nogle bud på indholdet af eventuel ny
Kulturaftale.

Sagsfremstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 19. april 2010 bedt fagrådene og
børnekulturnetværket om at drøfte nogle spørgsmål, der dels ser tilbage på perioden 2007 –
2010, dels peger frem mod en ny aftale.

Følgende spørgsmål blev sendt med anmodning om tilbagemelding senest den 10. maj 2010:

Kulturaftale 2007 – 2010
Hvilke indsatser har været fagrådets største succeser og væsentlige resultater?
Hvilke udfordringer og problemstillinger er I stødt på?

Kulturaftale 2011 – 2013
Hvordan ser i fagrådenes rolle i en eventuel ny kulturaftale?
Hvordan kan jeres fagområde bidrage til tværgående indsatsområder I en eventuel ny
kulturaftale?

Andre kommentarer.
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Tilbagemeldingerne er samlet i og medsendes som bilag.

Repræsentanter fra fagrådene og netværket af børnekulturkonsulenter er inviteret til
Kulturgruppens møde den 19. maj 2010 til en dialog i forbindelse med forberedelse af arbejdet
med en ny Kulturaftale.

Der er afsat ca. 5 minutter til hvert fagråd og efterfølgende 15 minutter til dialog.

Fagrådene er blevet bedt om kort at forholde sig til, hvordan deres fagområde kan indgå i
forhold til en ny Kulturaftale, der vægter tværgående temaer.

Lovgrundlag
-

Økonomiske konsekvenser
-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
-

Udtalelser og høring
Tilbagemeldinger fra fagråd og børnekulturnetværk medsendes som bilag.

Bilag
306-2010-106013

Tilbagemeldingerne fra fagrådene.

Beslutning fra Kulturgruppen
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Dato: 19. maj 2010

Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22,
4100 Ringsted

Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Henrik Hvidesten, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen,
Jane Hald, Peter Jacobsen, Poul Knopp Damkjær

Dialogmødet blev gennemført.
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Samlet bilagsliste
306-2010-96784

Økonomioversigt pr. 28.4.2010

306-2010-96822

Vedtægt for Fælles Kulturmiljøråd

306-2009-1761329

Referat fra møde vedr. nedsættelse af Kultumiljøråd 24,6.09

306-2010-105724

Oplæg til drøftelse ang. ny kulturaftale

306-2010-96208

kulturaftale temaer med mål og uden projekter april 2010.doc

306-2010-96205

Oversigt INDSATSOMRÅDE.docx

306-2010-93490

Proces og tidsplan - ny kulturaftale 2010

306-2010-106013

Tilbagemeldingerne fra fagrådene.
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