Referat
Kulturrådet 28. oktober 2015

Til stede: Jette Falster, Steen Hovmand, John Hahn, Lars Bornæs, Hans Løkke, Karsten Petersen

2. dagsorden blev godkendt.
3. Hans Løkke refererede fra dialogmødet. Der var en del afbud fra både politikere og Kulturrådet.
Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget informerede om de besluttede økonomiske nedskæringer på
kulturområdet i næste budgetår. Nedskæringerne det følgende år vil kun i begrænset omfang
ramme arrangements- og projektstøtte, hvorimod situationen de efterfølgende år er usikker på
baggrund af regeringens stramme økonomiske politik over for kommunerne.
Efterfølgende blev der drøftet forskellige vinkler på kommunens kulturpolitiske visioner, herunder
vilkårene for den skabende kunst med udgangspunkt i lokalområdet.
4. Der foreslås, at der indstiftes en ny kulturpris, specielt rettet mod nyskabende initiativer.
Der blev drøftet hvorvidt prisen bør rettes specielt mod den yngre aldersgruppe eller om prisen
bør rettes mod initiativtagere der er nyskabende uanset alder.
Kulturrådet var af Kulturafdelingen blevet bedt om at foreslå titler til prisen. Drøftelsen endte med
”Kulturiværksætterprisen” som efterfølgende blev valgt som navn på prisen af Kultur-, Fritids og
Idrætsudvalget.
5. Kulturforvaltningen har udsendt retningslinjer for at søge midler i en særlig pulje til støtte for et
eller flere pilotprojekter indenfor teater.
Der var generel tilfredshed med kriterierne for tildeling af midler, men der blev også konstateret at
puljen er reduceret fra 200.000 kr til 100.000 kr siden initiativet første gang blev introduceret.
Der var en drøftelse af fortolkningen af begrebet "professionel forankring".
Kulturudvalget vil gerne ha mulighed for at se mulige kommende ansøgninger til puljen, hvilket
efterfølgende er imødekommet af Kulturafdelingen.

6. Udarbejdelsen af kulturhandleplan 2017-2020 vil ske ved en række workshops rundt i
kommunen, bl.a. med deltagelse af borgerne. Kulturrådet indledte en intern drøftelse af visioner
for kulturen i Silkeborg Kommune med henblik på den kommende proces. Denne drøftelse
fortsættes på næste møde den 24. november.
7. Der er udgivet et katalog og afviklet afslutningsarrangement på biblioteket.
Jette Falster har udarbejdet en evaluering, som afleveres til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget.
8. Der blev behandlet 2 ansøgninger om tilskud fra de frie midler.
9. Der har været nogle få ansøgninger til ungepuljen, som er blevet henvist til at søge fra næste års
budget, idet midlerne er opbrugt i dette kalenderår.
10. der var ingen meddelelser.
Næste møde er tirsdag d. 24. november kl. 17-19
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