Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune
Beretning 2010
Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune blev stiftet i oktober 2009, altså har vi eksisteret i 1½
år.
Det er vort andet ordinære repræsentantskabsmøde og først efter sidste repræsentantskabsmøde blev
vi en fuldtallig bestyrelse. Det gælder for vores forening lige som for alle andre foreninger, at det
tager sin tid at komme i gang. Og så kan man jo sige, at vores forening er noget anderledes end
mange andre foreninger, idet vi skal fungere som en paraplyorganisation for kulturelle aktiviteter,
der findes i Jammerbugt Kommune.
Vi har nogle vedtægter, der siger, at vores formål bl.a. er
- at være talerør for kulturelle foreninger, institutioner og grupper over for offentligheden,
kommunen og dens politikere
- at synliggøre, fremme og udvikle kulturelle aktiviteter
- at virke koordinerende inden for det kulturelle område
- at formidle informationer om kulturaktiviteter til kommunens borgere
- at påvirke og udvikle kommunens kulturliv
Det er nogle af de formål, vi har forsøgt og stadig forsøger at opfylde på forskellig vis.
Her i Jammerbugt Kommune har der tidligere været en pulje til Kulturelle aktiviteter og en pulje til
Landdistriktsudvikling. Disse puljer er blevet lagt sammen til en pulje, som nu hedder Kultur- og
Landdistriktsmidler. Og det kan der være noget fornuft i, idet en del af projekterne kan tilhøre både
den ene og den anden gruppe.
Fordelingen af disse midler har Landdistriktsrådet ud fra de indkomne ansøgninger indstillet til
KFL-udvalget. Landdistriktsrådet er sammensat af en repræsentant fra hvert af lokalområderne i
kommunen.
Vi har her fra foreningen bedt om at få indstillingsret for de forslag, som vedrører det kulturelle
område. Det falder helt klart ind under vores formål. Det har vi nu fået på den måde, at vi får materialet ud og vi har møde med repræsentanter fra KFL udvalget forud for Landdistriktsrådets møde.
Der holdes i øjeblikket møde i Landdistriktsrådet her ved siden af, og vi har haft møde umiddelbart
inden repræsentantskabsmødet her. Ud af de 16 ansøgninger, er 5 af ansøgningerne inden for vores
område, nogle af de øvrige er lidt mere i gråzonen, mens andre helt afgjort er landdistriktsansøgninger.
En anden måde hvor vi har forsøgt at leve op til vores formål er igennem den Kulturmesse, der blev
afholdt den 9. april på Mediecentret her i Aabybro. Det er en opgave, vi har brugt en del tid på. Vi
fandt ud af, at vi ville afholde den i Aabybro, som må siges at være sådan nogenlunde midtvejs mellem kommunens yderpunkter. Vi lavede en budget på kr. 30.000, søgte penge ved kommunen til
afholdelse af denne messe og fik bevilget beløbet. Så skulle vi også have udstillere, og dels kunne
vi maile ud til vores medlemmer og dels til nogle foreninger, som vi havde på en liste og derudover
havde vi annonce i ugeaviserne, hvor vi søgte udstillere og samtidig en artikel om messen.
Der blev 27 udstillere, hvilket vi var ganske godt tilfredse med og ud over den underholdning og de
indslag vi havde, var der mange af udstillerne, der ønskede at optræde og vise deres forening på den
måde. Det blev en dag fuld af aktivitet og med en rigtig god stemning hele vejen rundt. Desværre
kom der ikke mange besøgende helt ude fra – altså uden for de foreninger, som var udstillere. Dels
var vi plaget af et vejr der var som den bedste sommerdag, dels var der messe i Brovst, som jeg dog
ikke tror, havde den store indvirkning på os, og måske skulle vi have annonceret lidt mere, men det

er desværre også meget dyrt. Og så er det første gang sådan noget finder sted i Jammerbugt Kommune.
Vi har efterfølgende bedt om evalueringer fra udstillerne, og det giver os ikke nogle entydige konklusioner. Vi har både spurgt om tidspunkt og sted for afholdelsen, om optræden, længde af åbningstiden og tilfredsheden. Det der var mest enighed om var længden af åbningstiden. De fleste
synes, det havde været sjovt at være med, for det gav jo en masse snak foreninger imellem, og det
var jo også et af formålene. Vi hørte bl.a. at Pandrup Kino og Fjerritslev Kino faktisk ikke havde
talt sammen før nu. Asylcentret fik mange gode kontakter og vi hørte Jammerbugts største kor med
både Hanbokoret, Fjerritslev Bykor og Karlekammerkoret. De øvede sammen inden messen og det
var jo også en udfordring for dem og et rigtig fint resultat fik de ud af det. Det vi selv hurtig blev
opmærksomme på, var udstillerne i salen, hvor optræden også foregik. Deres stande fik ikke meget
opmærksomhed. Idet der var så meget optræden, var der ikke tid til at gå rundt og tale med de udstillere, der var der. Ganske vist var det udstillere, der alle deltog i optræden. Men det var ikke godt
for dem at være der.
Vi holdt os inden for budgettet på kr. 30.000.
Vi har selvfølgelig diskuteret i bestyrelsen, om vi skal lave noget lignende og om det skal være næste år eller måske kun hvert andet år, eller om det skal have en helt anden form. Men det vil vi da
også gerne have repræsentantskabets bud på.

Vi har igennem vores tiltag med messen og i andre sammenhænge forsøgt at værge medlemmer til
Kulturelt Samvirke. Vores messe i år var gratis for alle at deltage i uanset om man var medlem eller
ej, og det var bl.a. på grund af at vi fik hele tilskuddet fra kommunen. Det ved vi ikke om vi kan
forvente igen og hvis vi skal gøre mere ud af annoncering kan vi ikke holde det inden for det budget, vi havde i år. Derfor er det vigtigt for vores fortsatte virke, at vi får medlemmer. Vi har sat kontingentet så lavt, så alle foreninger burde have råd til at være med. Og ud over det økonomiske er
det selvfølgelig også en nødvendighed, at vi mærker en opbakning til samvirket, idet vi der sidder i
bestyrelsen jo alle repræsentere en anden forening og vi ønsker jo ikke kun at drive et samvirke for
vores egen skyld. Det skal være således at flere i kommunen mener, at der kan være et formål med
et sådan samvirke. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi havde håbet på flere medlemmer i forbindelse med Kulturmessen. Så derfor søger vi stadig flere medlemmer, vi er i dag 17
medlemmer og vi vil da gerne opfordre repræsentantskabet til også at være budbringere ud i kommunen, så vi kan skaffe endnu flere medlemmer, og jeg vil også gerne bede repræsentantskabet
komme med et bud på hvorledes vi ellers får flere medlemmer og om vi har en eksistensberettigelse
med så få medlemmer.

Handlingsplan 2011/12
Vores handlingsplan 2011 afhænger selvfølgelig noget af udmeldingen fra repræsentantskabet. Vores bud er, at vi har til hensigt at lave et arrangement noget lig Kulturmessen, men det kan sagtens
være i en anden form. Vi mener, at hvis vi skal opfylde nogle af vores førnævnte formål, er det en
af de bedste tilgange til at få synliggjort kulturelle aktiviteter og formidle informationer omkring
dette ud til kommunens borgere uden at det dog kan stå alene.
Men samtidig med at vi i år har forsøgt at nå så mange kulturaktiviteter som muligt i forbindelse
med vores messe, er vi igen blevet opmærksomme på, hvor svært det er at overskue, hvad der findes
i Jammerbugt Kommune. Det kunne vi godt tænke os at gøre noget ved.

Biblioteket har oprettet en kulturkalender, som man kan oprette sig i og lægge aktiviteter ind, således at man kan få et samlet overblik over aktiviteter i hele kommunen. Det vil Susanne vise lige om
lidt. Og det vil vi gerne støtte op om og bruge som udgangspunkt for at få lavet et katalog, hvor vi
får samlet alle med oplysninger om adresse, kontaktpersoner, evt. åbningstider og henvisninger til
hjemmesider m.m.
Det er en stor opgave, men vi tror på, at det kan være til gavn for alle, både foreninger imellem,
men også borgere og turister i Jammerbugt Kommune.
Og så sidst men ikke mindst vil vi stadig gøre et stort forsøg på at hverve flere medlemmer.

