Silkeborg Kulturåd
Møde d. 23.04 2019

Mødeleder: Karsten Pedersen

1. Referent
Mette Mailund Strong

2. Afbud
Afbud fra
Fraværende

Jette og Mette Østergaard
Henrik Vedel Kristensen

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3A.
Lars Bornæs har valgt at træde ud af Kulturrådet. Svend Jacobsen er hermed indtrådt i bestyrelsen
som medlem.

4. Konstituering af formand, næstformand, adm. af Ungepuljen, sekretær og kasserer
Formand
Kasserer
Ungepuljen
Næstformand
Sekretær

Karsten Pedersen
John Hahn
Henrik Vedel Kristensen

Det besluttes ved næste møde d. 14.05 hvem der får de sidste poster.

5. Evaluering af generalforsamlingen 26.03 på Rampelys
• For lang tid.
• Underholdning trækker ikke flere mennesker, men Kulturrådet prioriterer stadig at der skal
være et kulturelt indslag.
• Dette års underholdning fungerede slet ikke
• Vi foreslår at generalforsamlingen flyttes rundt blandt kulturinstitutionerne i kommunen.
• Tommy byder ind på underholdning i 2020

6. Evaluering og opfølgning på dialogmøde med KFIU på Silkeborg Bad 08.04
Fra Kulturrådet deltog Karsten, Tommy, Mette Ø og Jette

-

Diskussion om overordnede beløb fra De frie midler
Forvaltningen og De frie midler
Der er ikke mange penge til resten af året
Kulturrådet ser gerne en revurdering af retningslinierne for ansøgning af de frie midler. De
nuværende er muligvis forældede.
- Kulturrådet tager dette op på kommende møder.

7. Kulturrådets eventuelle inddragelse i drøftelse af fremtidig ordning og retningslinier for
den delte Ungepulje fra 2020, jævnfør den rundsendte mail fra John Bøgelund fra 10. april.
Kulturrådet administrerer puljen i 2019
John Bøgelund opfordrer kulturrådet til at samarbejde med Lina fra Ungekulturhuset om hvordan
Ungepuljen fremover skal administreres. Kulturrådet vil gerne kigge på om ansøgningskriterierne
skal opdateres.

8. Drøftelse af fremtidig administration og anvendelse af hjemmeside og Facebook side.
Hjemmesiden trænger til renovering.
Steen savner opbakning fra Kommunen: Vi sidder som frivillige og har ikke ressourcer til at passe
hjemmeside og FB.
Kulturrådet vil kigge på FB og hjemmeside: Hvor tit og hvor meget har vi tid til?
Tommy hjælper Karsten med at få opdateret FB.

9. Nyt fra Kulturforvaltningen
Ingen nyheder.

10. Meddelser
Ingen meddelelser.

11. Ansøgninger til udtalelse
Ansøgninger behandlet.

12. Ansøgninger til Ungepuljen
Ansøgninger behandlet.

13. Evt.
John Hahn meddeler at han ikke genopstiller til kulturrådet ved næste generalforsamling i 2020.

