Årsberetning for Kulturelt Samvirke i Jammerbugt kommune
2016 (fra årsmøde til årsmøde).
Velkommen til årsmøde i Kulturelt Samvirke 2017 til alle jer, der arbejder med kunst og kultur.
I er samtidig inviteret til et kulturelt indslag i aften kl. 20.00 her på Skovsgaard Hotel:
”Nyt fra Jylland” med de to jyder, Joachim Jepsen og Renè Riis.
Tak til jer alle for det store arbejde, I udfører med at styrke kulturlivet i Jammerbugt kommune. Hvad var
Jammerbugt kommune uden jeres indsats?
Og tak til Jammerbugt kommune fordi det politiske liv giver mulighed for ildsjæle for at arbejde med
kulturudviklingen. – Her tænker jeg naturligvis på den økonomiske støtte der gives, og på de lokaler og
arealer, der stilles til rådighed. – Jeg synes vi møder god velvillighed fra kommunens side.

I 2016 har Kulturelt Samvirke:
*Deltaget løbende i prioriteringen af alle indkomne ansøgninger fra kulturelle ildsjæle til KFL-udvalget – om
støtte til forskellige arrangementer. – Der er i alt givet
kr. til ansøgninger med kulturelt indhold
samt
kr. i underskudsgaranti. Kulturelt Samvirke har prioriteret disse ansøgninger til 1. prioritet og har
på den måde medvirket til at bakke op om de initiativer, ildsjælene har søgt støtte til. – ”Folket”/”de med
fødderne i suppen”/”de, der har a nowhow” har haft indflydelse på de politiske beslutninger. Og det giver
kvalitet!
*Den 3. februar 2016 - deltaget i dialogmøde med KFL-udvalget, hvor vi drøftede forventningsafstemning
til samarbejdet mellem Jammerbugt kommune og Kulturelt Samvirke. Planer. Ideer. Projekter. Her fik vi
mulighed for at fortælle det politiske organ, hvad vi tænker om kultur i Jammerbugt kommune.
Vi tænker det sker ved politisk opbakning, engagerede ildsjæle og mange frivillige. Og det er vores helt
klare opfattelse, at investering i kultur ikke nødvendigvis skal ”ku swåre sæ”. Vi er overbevist om, at
investering i kultur kommer mangefold retur til kommunen. Vi håber, at vi fremover får mulighed for en
årlig drøftelse med KFL-udvalget?
*Den 14. november 2016 afholdt vi:”Lær hvordan DIT kulturarrangement brænder igennem”. Alle
kulturelle foreninger var inviteret til en aften med mulighed for at blive klogere på pressen og på, hvordan
foreningerne øger chancerne for omtale af sine kulturarrangementer. Der var indlæg fra den skrevne
presse, Kulturbladet og input til håndtering af Facebook m.v. Chef for ugeaviserne, Kalle fra Nordjyske. Per
Gregersen, redaktør på Kulturbladet. Anne Ringgren om markedsføring. En lærerig aften med ønske fra
deltagerne om gentagelser på andre kompetenceområder, bl.a. facebook-kursus.
*Den 13. marts 2017 afholdt vi:”Kom og lær hvordan du bliver fortrolig med kommunikation via
Facebook og Instagram”. Her var der ca. 50 deltagere. Anne Nøhr Ringgren fra Vækst Jammerbugt stod for
undervisningen. Kurset var gratis for alle.
*KS deltager i opdatering af Kultur- og Fritidspolitikken i Jammerbugt Kommune. I den forbindelse er der
givet tilbagemeldinger , der sætter strategiske spor for kulturområdet. Det handler om opbakning,
synlighed og udvikling.

*Den 04.03.2017 deltaget i Temamøde 2017 i Kulturelle Samråd i Danmark med overskriften ”Kulturens
sidegevinster og potentialer”. Her var spændende oplægsholdere med følgende overskrifter:
-Kulturen som udviklingspotentiale i tyndt befolkede områder.
-Kunst og kultur som branding og lokal udvikling.
-Det kan kunst og kultur også.
-Kultur på recept.
Det var meget inspirerende, lærerigt og bekræftende i, at når kunst og kultur sættes på dagsordenen, så
sker der udvikling i et samfund.
Og her lykkedes det Karsten Højen at skaffe 15.000,- kr. til et flygtningeprojekt i Jammerbugt Kommune –
bare fordi vi hørte, at der vist var lidt penge tilbage i en pulje til sådanne formål.
*Deltaget i Kulturmødet på Mors 2016 med megen kulturel inspiration udefra, og mulighed for at
høre/deltage i kulturfaglige og politiske holdninger/meninger om kulturens betydning for samfundet.
Det er planen, at vi fortsat vil arbejde med kompetenceudvikling for medlemmerne. Og vi håber i den
forbindelse, at vi får mange tilkendegivelser om, hvad der behov for at igangsætte.
Og så ser vi naturligvis meget gerne, at der fortsat kommer mange ansøgninger til kulturelle
arrangementer, som vi kan støtte og bakke op om, inden KFL-udvalget skal træffe den endelige beslutning
om støtte.
KS ønsker jer alle fortsat god arbejdslyst med udvikling af kulturen i Jammerbugt Kommune.

Handlingsplan for det kommende år.
Vi vil i samarbejde med Jammerbugt Kommune arbejde videre med kompetenceudvikling med
udgangspunkt i de tilkendegivelser, som vi allerede har fået fra medlemmerne. Og vi vil rigtig gerne have
flere input til, hvad medlemmerne efterspørger?
Foreløbig har vi noteret følgende input til kommende kurser:
*Grafisk lækkerhed.
*Nemtilmeld.dk.
*Nyhedsbreve – gratis systemer.
*Doodle.
*Tid til erfaringsudveksling – måske med besøg udefra?
P.t. arbejder KS på kursus i arrangementsplanlægning og -afvikling. Man kan kalde det ”Fra ide til
udførelse”. – Formentlig i efteråret 2017. Nærmere info følger.

Hilsen fra Inge.

