Referat

Generalforsamling i KulturSilkeborg
Tirsdag d. 26/3-2019
Referent: Henrik Vedel Kristensen
Silkeborg Kulturråds generalforsamling tirsdag den 26. Marts kl. 19.30 på Rampelys,
Bindslevs Plads Nr. 6
1. Valg af dirigent
Stefan Kvamm vælges til dirigent.
2. Formandens årsberetning v. Hans Løkke
Er vedhæftet som bilag til referatet og kan læses på KulturSilkeborgs hjemmeside.
Formandens beretning er godkendt uden bemærkninger.
3. Debat
Ingen emner eller bemærkninger til debat.
4. Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag
5. Forelæggelse af revideret regnskab
Fremlagt ved John Hahn.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse samt fastsættelse af
kontingent for året, v. John Hahn
7. Præsentation af kandidater til valg til foreningens bestyrelse:
På valg er fra foregående bestyrelse er: Mette Østergaard, Mette Strong, Steen
Hovmand som alle genopstiller samt Hans Løkke der ikke genopstiller. – Yderligere er
der Svend Jakobsen og Tommy Nielsen der begge stiller op.
8. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd
Der blev 5 personer valgt til bestyrelsen.
- Mette Østergaard
- Mette Strong
- Henrik Vedel Kristensen
- Steen Hovmand
- Tommy Nielsen
- Svend Jakobsen blev ikke valgt til bestyrelsesmedlem, men indstilles som 1. Suppleant.
9. Valg af 3 suppleanter
Svend Jakobsen valgt som suppleant.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørn Froberg og Niels Kaas genopstiller
Begge blev valgt.

11. Eventuelt
Silkeborg kulturråd vil gerne takke Hans Løkke for hans store indsats som formand og ønsker ham
alt muligt held og lykke i fremtiden. Bestyrelsen vil naturligvis savne ham, men forstår og støtter
hans egen beslutning om nu at overdrage hans arbejde i kulturrådet til nye kræfter. Ydermere vil
forvaltningen i Kultur og Fritidsudvalget også gerne takke for det gode samarbejde og hjælpen de
har modtaget fra Hans Løkke. – Tusind tak for bidraget til kulturlivet i Silkeborg herfra.
Den nye bestyrelse vil konstituere sig selv på næste bestyrelsesmøde.

Silkeborg Kulturråd
John Hahn, Jette Falster, Tommy Nielsen
Mette Østergaard, Karsten Petersen, Lars Bornæs, Svend Jakobsen
Steen Hovmand, Henrik Vedel Kristensen, Mette Strong

Silkeborg Kulturråd Formandens
beretning 2018-19
Kulturrådet har mange formål og mange opgaver. Et af Kulturrådets formål er at fungere som
forum for dialog om kulturpolitik og kulturpolitiske initiativer. Et andet er at arbejde for at
kommunens kulturelle aktiviteter er synlige.
Den 11. april sidste år afholdt Kulturrådet et borgermøde om synlighed af kulturen i Silkeborg
kommune i Medborgerhuset på Campus Bindslev med chefredaktør Hans Krabbe fra
Mediehuset Midtjyllands Avis som moderator. Kulturrådet har siden 2011 arbejdet aktivt for
sammenkæde de eksisterende platforme i Silkeborg kommunes kulturliv. Der er et klart
behov for at give de mindre aktørers arrangementer større opmærksomhed, men også
mellemstore kulturelle begivenheder kan trænge til større synlighed. Konklusionen på mødet
var blandt andet, at større synlighed også indebærer en fortælling om Silkeborg som et sted
med et aktivt kulturliv, hvor man kan være sikker på at finde spændende oplevelser – hver
dag – og som et sted, hvor borgerne er stolte af deres kommunes kulturliv. Den kommende
indsats for at øge synligheden af kulturen i Silkeborg skal hvile på data og aktuelle behov og
gerne være baseret på analyser af kulturvanerne i kommunen. Mødet blev fulgt op med en
kronik i Midtjyllands Avis.
En af Kulturrådets opgaver er at skabe debat om kulturområdet og dets vilkår. Vi forsøgte os
med et ”speakers corner” på Silkeborg Bibliotek den 6. november under sloganet ”Gi' kulturen
en på kassen”. Der var godt nok et par borgere som trådte op på ølkassen og gav deres mening
til kende, men publikumsmæssigt var eventen et flop.
Kulturrådet har administreret Ungepuljen. Der er hvert år 10 gode projekter, som får støtte.
Det er glædeligt, at de unge aktive har den mulighed. Desværre bliver puljen halveret
fremover, idet den anden halvdel tilfalder aktiviteter i det nye Ungekulturhus i Amaliegade.
Det er nu 6 år siden at Kulturspinderiet lukkede og nu ser det endeligt ud til at der bliver
fundet et egnet udstillingssted, så det tabte mødested for billedkunstnerne i Silkeborg kan
genetableres.
Et af formålene med Kulturrådet er at være rådgivende over for offentlige myndigheder i
kulturelle spørgsmål. På dette felt foretager Kulturrådet en faglig vurdering og giver
udtalelser til ansøgninger til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget inden for billedkunst-, musik-,
dans-, teater- og øvrige kulturelle områder. I 2018 har Kulturrådet diskuteret og skrevet
udtalelser om en lang række ansøgninger om de frie midler i Kommunen. Vi er glade for at
kunne give dette saglige og upartiske grundlag til politikernes behandling af ansøgningerne.
Silkeborg Kulturråd kommenterer Silkeborg Kommunes kulturbudget og er med til at forme
Silkeborg Kommunes kulturpolitiske handleplan. Vores meget store bagland i netværket
kulturSilkeborg kunne med fordel bringes i spil fremover.
Vi har dialogmøder med politikerne i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og med Kulturteamet
i kulturforvaltningen.

Dette er min sidste beretning som formand for Silkeborg Kulturråd. Jeg har valgt at stoppe
efter 4 valgperioder. Da jeg startede i 2011, fyldte lukningen af Kulturspinderiet meget i vores
arbejde. Billedkunstnerne er nu ved vejs ende med rammerne, men indholdet mangler stadig.
Vi satte dengang den nye forening kulturSilkeborg i gang. Visionen var at foreningen skulle
omfatte alle kulturaktører og interesserede borgere i kommunen. Opgaven krævede en
medarbejder som skulle ansættes for et årligt kontingent. Vi valgte ikke at løfte denne meget
resursekrævende administrative opgave og i stedet som de frivillige, vi er, at sætte
kontingentet på 0 kr. og bruge kræfterne på aktuelle kulturpolitiske problemer. Et nyvalgt
kulturråd må nu se på om foreningen kulturSilkeborg skal have en chance til.
I 2011 påbegyndte vi et omfattende arbejde med at få stablet en kulturportal på benene som
kunne gøre alle kulturelle aktiviteter i kommunen synlige, og som kunne skabe et netværk
mellem kulturaktørerne. Vi kom langt med en mockup med støtte fra kommunen, men
projektet mødte massiv modstand, også fra nogle af kulturaktørerne. Nu er det et mål i
kommunens langsigtede strategi. Lad os se om det bliver til noget!
Vi har også gennem årene arbejdet på at få stablet et professionelt egnsteater på benene –
med tilskud fra staten. Også dette projekt blev lagt dødt og er nu som den eneste idé skrevet
ud af den langsigtede 8-års-strategiplan for kulturområdet.
Kulturrådets og min vision har været, at der udvikles et skabende kunstnerisk miljø i
Silkeborg Kommune. Det handler om rammerne for de kulturelle udfoldelser, men i nok så høj
grad om understøttelse af de skabende kunstnere inden for musik, scenekunst og billedkunst.
Det kan ske ved at købe eller støtte deres koncerter, optræden og værker.
Der er nok af opgaver at tage fat på. Kulturrådet kunne fx fremover give kulturelle idéer til
Ildfestregattaen og til Folkemødet og forholde sig til de muligheder for et fantastisk kulturhus
som ligger gemt i Det Gamle Elværk.
Husk vores hjemmeside og Facebook-profil. Den sidstnævnte kan også bruges til debat!
Jeg vil slutte med at takke medlemmerne af Silkeborg Kulturråd for jeres gode samarbejde og
engagement og også en tak til Kulturteamet i forvaltningen og til Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget for en god dialog.
-

Hans Løkke Formand for Silkeborg Kulturråd

