Referat for Silkeborg Kulturråds møde tirsdag den 13. november
Ref. Jette
1. Afbud
Afbud fra Henrik.
Stefan Kvam, Silkeborg kulturforvaltning deltog.
2. Evaluering af Speakers Corner på Biblioteket den 6. november
Idéen er god, der kom ikke mange. Hvis arrangementet skal gentages, skal der annonceres
bredere, og vi (SK) kan med fordel tematisere arrangementet, og invitere relevante
debattører, -som også annonceres.
3. Evaluering af møde med kulturforvaltningen den 30. oktober
Rart at møde personerne bag forvaltningen og få en god debat om aktuelle kulturelle
emner.
En time er for lidt.
Fint hvis der kunne langtidsplanlægges, som det også er ment fra starten –fremgår det af
vores samarbejdsaftale. –Så ville flere kunne deltage.
4. Evaluering af møde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 5. november
God dialog på politisk niveau.
Kulturrådet bidrog med betragtninger, bl.a. m.ht. de kulturkræfter der allerede er i byen, i
sammenhænge hvor kommunen vil ha’ kultur, f.eks. i byrummet.
En fordel at vi havde planlagt emner som vi ville have taget op -og at alle kunne bidrage.
5. Handleplan 2019
Stefan svarede og kommenterede, -men vi enedes om at alle kommentarer sendes til
formanden, der udfærdiger et samlet skriv der sendes til forvaltningen.
6. Silkeborg Kommunes Kulturpris 2018
Kulturrådet indstiller:
Kjellerup Kunstforening og B-Sharp.
7. Kulturrådets rolle i Silkeborg Kommune
Har kulturrådets rolle ændret sig/ udspillet sig i forhold til Forvaltning og politikere…
Samarbejdsaftalen, der tidligere blev evalueret årligt, kan måske tages op til revision, og
kigges på med nye øjne.
Stefan tager vores kommentarer med tilbage til kulturforvaltningen / John Bøgelund.
8. Mødekalender 2019
Ny revideret mødeplan fremsendes.
9. Ansøgninger til udtalelse
2 ansøgninger blev behandlet.
10. Ansøgninger til Ungepuljen
Silkeborg Kulturråd
Hans Løkke, John Hahn, Jette Falster,
Mette Østergaard, Karsten Petersen, Lars Bornæs,
Steen Hovmand, Henrik Vedel Kristensen, Mette Strong

Ingen aktuelle ansøgninger.
11. Evt.
Stefan orienterede om 2 arrangementer som kulturforvaltningen er vært for.
D. 10. og 17. januar for henholdsvis kulturinstitutionerne og kulturaktørerne.
Silkeborg kulturråd er inviteret til begge.
Vi hører nærmere.
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