Referat af foreningen kulturSilkeborgs generalforsamling den 8. marts
2016 på Rampelys
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Debat.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Forelæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af
kontingent for året.
7. Præsentation af kandidater til valg til foreningens bestyrelse: Silkeborg
Kulturråd.
8. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd
9. Valg af 3 suppleanter
10.Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Ad.1
John Bøgelund Frederiksen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt mindst 14 dage før
afholdelsen.
Ad.2
Formanden fremlagde beretningen, som vedhæftes referatet.
Ad.3
Beretningen blev vedtaget uden debat. Debatten udfoldede sig under ”Eventuelt”.
Ad.4
Der var ikke indkommet forslag.
Ad.5
Forelæggelse af revideret regnskab for 2014.
Regnskabet forelagt af John Hahn. Regnskabet godkendt.
Ad.6
Budget for 2015 forelagt af John Hanh.
Budgettet godkendt.Kontingentet blev fastsat til 0 kr.
Ad.7-8
4 pladser i bestyrelsen skulle besættes.Valgt med stor applaus blev:
Jette Falster (genvalg)
Karsten Petersen (genvalg)
Lars Bornæs (genvalg)
John Hahn

Ad.9
Valgt blev:
1.suppl. Pedro Oyarzo
Da der ikke på mødet kunne findes kandidater til 2. og 3. suppleant, opfordrede dirigenten
til at bestyrelsen supplerede de ubesatte pladser.
Ad.10
Revisor
Jørn Froberg (genvalg)
Revisorsuppl.
Niels Kaas (genvalg)
Ad.11 Eventuelt
Der blev fremlagt og drøftet forskellige mulige perspektiver på principper for en fremtidig
kulturpolitik i Silkeborg Kommune.
- Bør der foregå en prioritering af hvilke former for kulturelle tiltag og hvilke kunstarter, der
bør betænkes med kommunal støtte?
Argumenter for noget sådan kan begrundes i de begrænsede og utilstrækkelige midler, der
er til rådighed i kulturbudgettet. Med et sådan tiltag, vil der kunne sikres tilstrækkelige
midler til at opretholde og udvikle kvaliteten på de prioriterede områder.
- Kunne man vise særlig bevågenhed og særligt prioritere bestemte områder i afgrænsede
perioder, således at forskellige områder bliver særligt begunstigede på skift. Eksempelvis
kunne man prioritere billedkunstområdet i 3 år og herefter flytte prioriteringen til
teaterområdet i en tilsvarende periode osv.?
Der blev udtrykt betænkelighed ved ovenstående perspektiver, ud fra det synspunkt at
centralt besluttede kriterier for hvad der skal prioriteres, vil risikere at bygge på
forforståelser, der ikke inddrager nye kunstformer og nye tiltag på kulturområdet, som kan
inspirere og bidrage til udvikling og forandring.
Der blev ligeledes udtrykt bekymring om konsekvenserne ved periodiske prioriteringer af
særlige områder, idet mulighederne for udvikling og vækst på specifikke områder vil være
ujævn, usikker og uden muligheder for langsigtet planlægning.
Der blev yderligere drøftet hvordan visioner og indsatsområder i kulturpolitikken bør
identificeres og besluttes. To forskellige tilgange til dette vil på den ene side være en
tilgang der tager udgangspunkt i mere lukkede fora på politisk, forvaltningsmæssigt og
kulturinstitutionelt niveau og dermed overvejende tager udgangspunkt i hævdvundne
positioner i det kulturelle landskab eller på den anden side en tilgang, der bygger på
identificering af og dialog med nye og mere eller mindre uforudsete kulturtiltag fra såvel
etablerede som nye og ikke etablerede kulturaktører.
Der blev afslutningsvis fastslået at Kulturrådet vurderer at kulturbudgettet i Silkeborg
Kommune er for lavt i forhold til den potentielt mulige kulturudvikling i Silkeborg og de
værdier der i så fald vil kunne genereres i forhold til kommunens borgere og i forhold til
Silkeborg generelle branding.

Konstituering
Det nye Kulturråd har efterfølgende konstitueret sig på følgende måde:
Lars Bornæs
Bestyrelsesmedlem
1.4.2016 -31.3.2018

Magnus Errboe
Sekretær
1.4.2015 – 31.3.2017
Jette Falster
Bestyrelsesmedlem
1.4.2016 -31.3.2018
John Hahn
Kasserer
1.4.2014 – 31.3.2016
Steen Hovmand
Næstformand
1.4.2015 – 31.3.2017
Stefan Kvamm
Bestyrelsesmedlem
1.4..2015 -31.3.2017
Hans Løkke
Formand
1.4..2015 -31.3.2017
Karsten Petersen
Bestyrelsesmedlem, koordinator for ungepuljearbejdsgruppen
1.4..2016 -31.3.2018
Mette Østergaard
Bestyrelsesmedlem
1.4..2015 -31.3.2017
Pedro Oyarzo
1. suppleant
1.4.2015 – 31.3.2016
Henrik K. Kristensen
2. suppleant
1.4.2015 – 31.3.2016
Rikke Haarbo
3. suppleant
1.4.2015 – 31.3.2016
Observatør / Arbejdsgruppe for Ungepulje
Emma Kongerslev
Jørn Froberg
Revisor
1.4.2016 – 31.3.2017
Niels Kaas
Revisorsuppleant
1.4.2016 – 31.3.2017

