Generalforsamling kulturSilkeborg og valg af brugerrepræsentant
til Jysk Musik og Teaterhus’ bestyrelse 17. februar 2014
1) Velkomst ved Hans Løkke.

2) Freddie Davidsen vælges som dirigent.

3) Pia Buchardt fra fonden 2017 er inviteret til at komme og fortælle om 2017 –
Rethink – projektet.
Planerne for Europæisk Kulturhovedstad 2017 er i fuld gang. Projektet gælder
ikke kun Aarhus, men hele regionen.

Programmet løber fra 2013-2018.
Der er fem programområder:
•

Soft City - undervisningsforløb som for eksempel undervisning for unge
kultur-entreprenører.

•

Kulturel Infrastruktur – fonden 2017 støtter ikke mursten, men de vil
gerne støtte nye måder at samarbejde på, på tværs af institutionernes
rammer.

•

Byen – rethink byens rum og brug byen på en anderledes og ny måde.

•

Kunst og Kreativitet – det skal være nye eller i hvert fald ’gentænkte’
projekter.

•

Værdier (Bæredygtighed, demokrati, mangfoldighed)

Der er flere runder af ansøgningsfrister til 2017-midlerne. Nogle af midlerne er
allerede blevet brugt til forskellige kulturelle projekter.

Der bliver lagt vægt på at 2017-midlerne skal kunne skabe nye og mere
langsigtede samarbejder imellem kommunerne i regionen og som europæiske
netværk. Forankring, varige effekter og videndeling er nøgleord – alle med
Rethink som overordnet tema.

4) Formandens årsberetning:

Beretningen kan læses her:
http://kultursilkeborg.dk/kultursilkeborg/Generalforsamling%202014/Forman
dens_beretning_2013-2014.pdf

5) Debat:
Emner der blev diskuteret:
•

Der mangler nye rum i byen til at danse på. Den argentinske
danseforening har haft svært ved at komme igennem med deres ønske
om en dansescene.

•

Hvordan står det til med undersøgelsen af nye øvelokaler?

•

Optimering af samarbejde imellem kulturaktørerne,

•

Nordre Skole.

•

Kulturaftalen østjysk vækstbånd.

Alle opfordres til at henvende sig til kulturrådet med emner til debat – man kan
enten sende en mail eller man kan skrive til os på facebooksiden.

6) Gennemgang af årsregnskabet 2013
Regnskabet bliver godkendt.

7) Budget 2014 gennemgås og godkendt.

8) Valg til Silkeborg Kulturråd.
Der er fire på valg: Jim, Marianne og Jette genopstiller. Michael genopstiller ikke.
Karsten Petersen stiller op til valg og da han er den eneste opstillede, bliver han
valgt. Tillykke til ham.
Line Skipper og John Hahn vælges som suppleanter.
Jørn Froberg vælges som revisor, og Niels Kaas vælges som revisorsuppleant.

9) Valg af brugerrepræsentant i Jysk Musik- og Teaterhus’ bestyrelse.
Først en beretning fra John Hahn om arbejdet som brugerrepræsentant.
Opstillede:
•

Bjarne Almind Johansen fra Silkeborg teaterkreds.

Mike Heine fra foreningen Womus Bjarne bliver valgt. Efter valget lægger Bjarne
op til, at man kigger nærmere på Jysk Musik og Teaterhus’ vedtægter, så de bliver
mere tilpasset husets brugere og deres behov.

10) Tak for i dag.

