SILKEBORG KULTURRÅD
Formandens beretning for 2013/14
De vigtigste opgaver, som Kulturrådet (og dermed kulturSilkeborg) har gennemført siden sidste
generalforsamling, handler om gennemførelsen af den politiske kulturhandleplan 2013-2016,
administration af Ungepuljen og igangsætning af en arbejdsgruppe om egnsteater i Silkeborg.
I 2013 har Kulturrådet afholdt 10 møder. Silkeborg Kulturråds mødereferater og dagsordener findes
på www.kulturSilkeborg.dk.
Den kulturpolitiske handleplan 2013-2016
Den 1. april blev Mette Lerche Sørensen ansat som kulturkonsulent til bl.a. at hjælpe med til at
gennemføre den Kulturpolitiske Handleplan.
Kulturrådet var medarrangør sammen med Kultur- og Fritidsafdelingen af en workshop den 24. maj
om Kulturhandleplan 2013 og Jorn-fejringen 2014, samt af yderligere en workshop den 19.
november med temaet: Aarhus som Europæisk Kulturby 2017.
Silkeborg deltager i kulturbyen som går under titlen RETHINK. Aktiviteterne forventes at starte i år
og kan forløbe i henholdsvis 3, 2 og 1 år afhængigt af hvornår de bliver sat i gang. Der var på
daværende tidspunkt ikke noget nyt om den statslige finansiering. Bl.a. derfor blev dette møde
indledt med en orientering om RETHINK.
Den 22. august var Kulturrådet sammen med Kultur- og Fritidsafdelingen medarrangør af et møde
blandt kommunens kulturforeninger, som blev afholdt på Rampelys.
Som en del af Kulturhandleplan 2013-16 indgår et professionelt egnsteater. En bredt sammensat
arbejdsgruppe er ved at færdiggøre en rapport om mulighederne og perspektiverne. Der er desuden
for nyligt igangsat arbejdsgrupper som skal se på mulighederne for udstillingsfaciliteter for
billedkunsten og for øvelokale for musiklivet.
Silkeborgudstillingen
Kulturrådet har af Kultur- og Fritidsudvalget fået til opgave at udarbejde kriterier og en strategi for
Silkeborgudstillingen. Kulturrådet vil gerne sikre at udstillingen kan fortsætte. Der er nu klare
kriterier og krav for, hvad der skal til for at man kan søge midler til at sætte udstillingen op.
Generelt samarbejde med Silkeborg Kommune
Kulturrådet har en samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune, hvor Kulturrådet bl.a. har til opgave
at lave udtalelser til ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer. Repræsentanter for
Kulturrådet blev inviteret med til Kommunernes Landsforenings kulturkonference, som blev afholdt
den 14. og 15. maj i Silkeborg. På konferencen oplevede man hvordan de samme problematikker og
tematikker går igen i rigtig mange kommuner. Der er for eksempel meget fokus på: liv i bymidten,
byudvikling, frivillighed og ungdomskultur. Det var tydeligt, hvordan den økonomi, der er afsat til
kulturafdelingerne i de forskellige kommuner, hænger sammen med graden af innovation, udvikling
og kvalitet i kulturudbuddet.
Vælgermøde
Den 5. november afholdt Kulturrådet et vælgermøde på Biblioteket i Silkeborg om kommunens
Kulturpolitik, hvor alle opstillede partier var repræsenteret. Vi noterede os at der på mødet var bred
enighed om at der ikke skulle/kunne skæres mere i kulturbudgettet. Det blev nævnt at kulturen
måtte holde hårdere for i nedskæringerne end andre områder, og at der burde være rum for et

økonomisk løft. Lad os nu se om løfterne holder.
Ungepuljen
Siden 2011 har Silkeborg Kulturråd haft til opgave at administrere ”Ungepuljen”. Dermed har det
været muligt at støtte en lang række initiativer for, med og af unge, som måske ellers ikke havde
været mulige. Ansøgningsskemaerne og retningslinjerne findes på hjemmesiden
www.kulturSilkeborg.dk. I 2013 slap midlerne op, således at der ikke var penge til de støtteværdige
ansøgninger, som blev modtaget sidst på året.
Kulturrådet har haft møde med Thomas Mølgaard fra Ungeplatformen for at koordinere vores
indsats, ligesom Kulturrådet er repræsenteret i Kulturnetværket i forbindelse med Kulturhuset i
Hostrupsgade.
Hjemmeside og Facebook
Kulturrådet har skiftet udbyder på www.kulturSilkeborg.dk og har valgt at bringe et begrænset antal
nyheder af generel interesse. Vi har også oprettet en Facebook-profil, som vi vil opfordre alle til at
”like” og til at skrive på. Ideen om at etablere en stor medieportal er således ikke længere aktuel,
ikke mindst fordi der hverken er økonomi eller arbejdskraft til at holde den i luften.
Fremtiden for kulturSilkeborg
Vi har stadig muligheden for at rejse kulturSilkeborg som en ny og slagkraftig organisation, men det
kræver ligesom portalen økonomi og arbejdskraft. Vi har i stedet i 2013-14 valgt at prioritere de
mange andre opgaver, som påhviler Kulturrådet. Vi er jo baseret på frivillig arbejdskraft. Vi vil
derfor stadig forsøge at få så mange medlemmer som muligt uden at opkræve kontingent. Vi er med
i foreningen af Kulturelle Samråd i Danmark. Denne forening er bl.a. med til at sikre, at det
frivillige arbejde respekteres og ikke blot anvendes som billig arbejdskraft i kommunerne.
Fremtidige opgaver
Kulturrådet har arbejdet på at holde fast i den Kulturpolistiske Handleplan for 2013-16. Vi har
fortsat været med til at skabe rum for ungekulturen. Vi står stadig over for de samme udfordringer
med Kulturhus, herunder med Nordre Skole, Kedelhuset og Campus Bindslev, udstillingsfaciliteter
for billedkunsten, spille- og øvesteder, Aarhus som Kulturby 2017, fejringen af Jorn og udmøntning
af kulturaftalen 2012-2015 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Alle
opgaver er ikke nævnt, så der er nok at tage fat på.

