Referat fra repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samvirke 14. maj 2012
Carsten Bilde valgtes som dirigent.
Ulla Tjell som referent.
Formand Karen-Margrethe Lauridsen aflagde beretning:
”Beretning 2011 for Kulturelt Samvirke
Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune blev stiftet i oktober 2009, altså har vi eksisteret i 2½ år.
Kulturelt Samvirke er en forening noget anderledes end mange andre foreninger, idet vi skal fungere som
en paraplyorganisation for kulturelle aktiviteter, dvs. foreninger, grupper og institutioner, som har et kulturelt
eller kulturelt og oplysende formål og som er hjemmehørende 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.
Kulturelt Samvirke har indstillingsret til ansøgninger til Landdistriktsmidler, der også omfatter midler til det
kulturelle område, idet disse ansøgninger kan være svære at lave en skarp opdelingen på om de tilhører en
egentlig landdistriktspulje eller de henhører under det kulturelle område. Det foregår på den måde, at vi får
materialet ud og vi har møde med repræsentanter fra KFL udvalget forud for Landdistriktsrådets møde.
Vores indstilling indgår så sammen med Landdistriktsrådets indstilling til KFL-udvalget, der træffer den
endelige afgørelse og det er KFL-udvalget der sætter beløb på bevillingerne. Det er et af de områder, der
falder ind under vores formål.
Vi afholdt Kulturmesse for første gang den 9. april 2011 på Mediecentret her i Aabybro. Vi lavede en
budget på kr. 30.000, søgte penge ved kommunen til afholdelse af denne messe og fik bevilget beløbet.
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 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 hvert år. Vi
har ud fra tilbagemeldinger besluttet, at vi vil lave en eller anden form for messe hvert andet år.
I oktober deltog vi i Spil Dansk – ikke lige på dagen, men i samme uge. Vi lavede et arrangement på
Strandgården i Tranum med orkestre fra Jammerbugt Kommune.
Her deltog Øland-Banden, Harmonikaorkestret under Aabybro Musikforening, Jammerbugt Big Band og
Kirkeblæserne. Det var en fin aften og orkestrene hyggede sig, det var igen begrænset hvor mange
tilhørere der kom uden for orkestrene, men der var stort set fyldt op pga. at orkestrene gerne ville høre
hinanden, hvilket også er et ganske udmærket formål.
Vi har igennem vores tiltag både med messen og koncerten og i andre sammenhænge forsøgt at værge
medlemmer til Kulturelt Samvirke.
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 gerne ser flere medlemmer og vi vil
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da gerne opfordre repræsentantskabet til også at være budbringere ud i kommunen, så vi kan skaffe endnu
flere medlemmer.
Vi har ikke hidtil været på finansloven ved Jammerbugt Kommune. Det første år fik vi et tilskud til opstart og
herefter har vi søgt penge fra kommunen, når vi skulle lave nogle arrangementer.
Det syntes vi var ret uholdbart og derfor har vi søgt og fået bevilget et årligt driftstilskud på kr. 10.000 her
fra 2012 samt en konto ved kommunen, hvorpå der står kr. 20.000 til arrangementer eller lignende, således
at vi ikke skal søge penge hver gang vi skal noget. Det giver større frihed og handlerum.
Kulturelt Samvirkes bestyrelse har været på besøg ved Vesthimmerlands Kulturråd for at høre hvordan de
griber det an og hvad de er involveret i. Vi er meget forskellige, men det gav dog anledning til nogle ideer,
som vi tog med os hjem.
I januar blev der nedsat en gruppe, som skulle se på hvorledes Mediecentret kan bruges og udnyttes mere
af Kulturelle institutioner end det er tilfældet i dag. Jeg har været med som repræsentant for Kulturelt
Samvirke og vi har haft nogle møder og været ude og se på andre Kulturhuse. Der er nu blevet lavet et
forslag som fremsendes til bestyrelsen for Mediecentret og efter deres behandling overgår det til
Jammerbugt Kommune som forslag.”

Repræsentantskabet godkendte beretningen.
Regnskab godkendt af Repræsentantskabet.
Nye medlemmer godkendt.
Handleplan fremlagt:
Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune
Handleplan 2012/13
Emne
Brochure om Samvirket

Bemærkninger

Ansvarlig

Kulturmesse

Afholdes til foråret 2013

Alle

Temaarrangementer
-

Spil dansk
Læsekredsarrangement
Inspirationsdag (min
kulturelle hobby)
Arbejdende værksteder

Alle

Central billetbestilling over
nettet, om i Vesthimmerland

Indgå i arbejdet med at få
det etableret i Jammerbugt
Kommune

I samarbejde med
udviklingsafdeling
og biblioteket

Kulturavis

Indgå i et arbejde omkring
etablering af en Kulturavis
For Jammerbugt

I samarbejde med
udviklingsafdeling
og biblioteket

Tidspunkt

Katalog over kulturelle
”virksomheder”

Kontingent fastsat til fortsat at være 250 kr.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
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Agnes Munch - genvalgt for 2 år
Susanne Hjorth Hansen – genvalgt for 2 år
Ulla Tjell – Jammerbugt Kommune – nyvalgt for 2 år
Birthe Holmgaard og Carsten Bilde fortsætter i bestyrelsen
Suppleant Suzi El Hek – valgt for 1 år
Suppleant – vacant
Revisor Mogens Pedersen
Revisorsuppleant Mads Mølgaard
Eventuelt:
Ideer og planer
• Mindst 10 nye medlemmer i løbet af 2012
• Forslag til vedtægtsændringer til Repræsentantskabsmødet i 2013:
Repræsentantskabsmødet afholdes tidligere på året end det er tilfældet nu
Nye medlemmer skal ikke godkendes af repræsentantskabet, men kun af bestyrelsen
Enkeltpersoner kan optages som medlemmer
Metoden for offentliggørelsen af Repræsentantskabsmødet skal gøres mere
rummelig, således at annoncering i de fire lokalaviser ikke er en nødvendighed, men
blot en mulighed
Frister for indkaldelse til og forslag til Repræsentantskabsmøde
• Afholdelse af kulturmesse lørdag 2. marts 2013
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