Referat
Møde Silkeborg Kulturråd 17.02.16

1. Afbud fra Stefan Kvamm, Mette Lerche Sørensen og Steen Hovmand.
Kulturchef John Bøgelund Frederiksen var inviteret til mødet, men var forhindret i at deltage.

2. dagsordenen blev godkendt.

3. Kulturrådet drøftede forløbet omkring offentliggørelsen af en pulje på kr. 100.000 til et
pilotprojekt, der underbygger processen frem mod eventuel etablering af et egnsteater og
behandling af en indsendt ansøgning rettet mod denne pulje.
Kulturrådet vurderede på mødet 27.01. at de fremlagte kriterier var opfyldt, hvorefter Kultur,
fritids og idrætsudvalget afviste ansøgningen på et møde 02.02. med den efterfølgende skriftlige
begrundelse, at ansøgningen ikke opfyldte de fremlagte kriterier, uden dog at begrunde dette
nærmere. Man udtrykker desuden, at man ønsker flere ansøgninger til puljen.
Kulturrådet finder, at forløbet omkring formuleringen i og offentliggørelsen af puljen og
intentionerne med denne, har været uklar og mangelfuld og dermed skabt unødig forvirring
omkring kravene til ansøgninger.
Det kan for det for det første påpeges at offentliggørelsen af puljen i December 2015 er et meget
sent tidspunkt for ansøgere i forhold til at planlægge og gennemføre et teaterprojekt fra bunden i
løbet af 2016. Dernæst er der ikke angivet datoer for deadline til ansøgninger og efterfølgende
behandling og svar til ansøgere. Når dette ikke er anført vil en rimelig formodning være, at
ansøgninger behandles efter "først til mølle princippet." Det er normal procedure for ansøgninger
om kunststøtte til eksempelvis Statens Kunstfond, at der angives en frist for indsendelse af
ansøgninger og at der dernæst afsættes tid til behandling af de indkomne ansøgninger og angives
en dato for seneste tilbagemelding. Ved skriftlige begrundelser for afslag, vil der være en nærmere
beskrivelse af hvordan man vurderer at de ansøgte projekter er mangelfulde i forhold til de
kriterier der er søgt efter.

Kulturrådet vil derfor opfordre Kultur, idræts og fritidsforvaltningen til at tage højde for de
ovennævnte kritikpunkter i fremtidige offentliggørelse af puljer der kan ansøges og deres
efterfølgende behandling.
4. I det fortsatte arbejde med en kulturhandleplan 2017-2020 anbefaler Kulturrådet at der særligt
fokuseres på styrkelse af det professionelle kunstneriske miljø i Silkeborg og at der arbejdes for
forbedrede muligheder for at anvende ubenyttede bygninger og andre utraditionelle faciliteter i
byrummet til kunstneriske projekter.
5. Programmet for den kommende generalforsamling blev gennemgået og de sidste praktiske
aftaler kom på plads.
Hans Løkkes beretning blev kommenteret og godkendt.

6. der blev behandlet 2 ansøgninger til udtalelse.
7. der var ingen ansøgninger til ungepuljen.
8. Der var ingen meddelelser
9. En ny mødekalender blev fremlagt.
10. der var ikke noget under evt..

Referent: Karsten Petersen

