Referat fra Årsmøde i Kulturelt Samvirke 21. maj 2014 – Havbådene Slettestrand.
1. Niels Eske Nyhus valgt som dirigent
2. Formandens beretning godkendt - beretningen er vedhæftet denne mail.

Blandt deltagerne pointeredes det af Inge Skjoldager( Blokhus Strand Baadlaug) og Helle Bak Andreasen
(Formand for Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget), at det netop er meget vigtigt, at den foreningsmæssige
opbakning, der klart kom til udtryk på stormødet i januar, samt det at arbejde som en paraplyorganisation,
prioriteres højt og er en forudsætning for at skabe et fælles Nordisk Kulturprojekt.

3. Regnskab og budget godkendt
4. Bestyrelsen havde et forslag til reviderede vedtægter, men disse var ikke rettidigt udsendt . Der indkaldes
derfor senere til ekstraordinær generalforsamling. Ingen andre forslag.
5. Handlingsplan godkendt. Der arbejdes med et fælles nordisk projekt
6. Nye medlemmer godkendt:
DGI-Huset
FOF-Vendsyssel
Nr. Halne viser kunst
Hune Kirke
7. Kontingent fortsætter uændret med 250 kr. pr. forening

8. Til bestyrelsen er valgt:
Valgt for 2 år i 2013
Birthe Holmgaard, Tranum Strandgaard
Lisbet Emmery, Gjøl Natur og Kulturcafé
Marc Bremer, Fjerritslev Kino
Valgt for 2 år i 2014
Inge Pedersen, Nr. Halne viser kunst
Anders Rask, Brovst Musikforsyning
Thomas Mølgaard, Spillestedet
Susanne Hjorth Hansen, Jammerbugt Bibliotekerne
9. Som suppleanter er valgt:

Valgt for 1 år 2014
1. suppleant: Karsten Højen, Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt
2. suppleant: Inge Skjoldager, Blokhus Strand Bådelaug
10. Mogens Pedersen er valgt som revisor Erik Munch er valgt som revisorsuppleant
11. Tak til den afgående formand for stor indsats.
Ref./ Ulla Tjell

Agnes Munch - Formandens årsberetning:

Kulturmesse 2013 var et stort, forventeligt stort, arbejde for os og vore medlemmer og en spændende
messe, men desværre med for få gæster. Det er nok ikke den vej Kulturelt Samvirke skal gå igen foreløbig,
måske også fordi der stadig er langt fra sted til sted i vores kommune, men mon ikke en dag i fremtiden det
kan prøves igen. Vores nye spændende Nordiske Projekt vil uden tvivl hjælpe til med at forkorte disse
afstande.
Vi var i år bidragsyder, så Jammerbugt Kommune blev Spil Dansk kommune. Det gav mange spændende
arrangementer. Mere er omtalt i første nr. af Kulturbladet.
Et nyt spændende blad, tre numre til nu, udkommer fire gange årligt i papirformat, husstandsomdeles, og
redigeres af Karsten Højen. Dertil har Kulturblad Jammerbugt hjemmesiden www.kulturblad.dk, hvor
bladet også kan læses. Hjemmesiden er tilknyttet en kalender, der har stort set alt med af kulturelle
arrangementer i kommunen. Det er de enkelte arrangører, der selv skal lægge arrangementerne ind på
hjemmesidens kalender, så det vil jeg gerne minde om, at man husker, så viden om disse kan bredes ud.
Vi havde Årsmøde 24. maj 2013 på Spillestedet i Pandrup, med stor deltagelse.
Kulturmøde Mors, hvor jeg deltog på privat plan, og som Ulla Tjell og jeg var enige om, var det en stor og
spændende oplevelse. Jeg kan kun anbefale, at man prøver selv at opleve det i 2014. Forberedelserne er i
fuld gang, læs om det på www.kulturmoedet.dk.
Da Kulturelt Samvirke har høringsansvar ift. ansøgninger til Kultur- Fritids- og Landdistriktsmidler, bruger
bestyrelsen selvfølgelig nogen tid på at gennemgå ansøgninger, der har relation til vores område, et
interessant arbejde.
KS har udviklet sig meget de seneste to år, fra få medlemsforeninger til nu 38 medlemsforeninger. Og vi er
blevet en bredt funderet repræsentant for de kulturelle foreninger i Jammerbugt Kommune, de mange
medlemmer dækker jo over rigtig mange borgere fra stort set alle egne og ud i hjørnerne af kommunen.
Vi er så mange medlemmer efterhånden, at kassererjobbet, der de første halvandet år også var mit ud
over formandsposten, måtte overgives til en ”selvstændig” kasserer, Susanne Hjorth-Hansen.
Vi har brugt en del tid på at skrive ændringsforslag til vore vedtægter. Disse skulle have været sendt ud
senest seks uger før dette Årsmøde, som retteligen endnu hedder Repræsentantskabsmøde, indtil disse
ændringer er godkendt. Desværre kom kommunesætternissen i vejen for Susannes udsendelse, så de ikke
nåede igennem systemet i rette tid.
Grunden til at vi ønsker ændringer er egentlig flere, de vigtigste vil jeg nævne her:
At vi kan optage enkeltpersoner som medlemmer.
Repræsentantskabsmøde, navnet ændres til Årsmøde.
Vi har tilføjet flere emner til medlemmer såsom spillesteder og kirker.
Dette er de mest omfattende ændringer, men Vedtægterne er samtidig gennemgået for at gøre sproget
mere enkelt. Den nye bestyrelse vil tage stilling til, om der skal holdes et ekstraordinært
Repræsentantskabsmøde med henblik på vedtagelse.
Til min Årsberetning vil jeg lade året 2014 indtil nu være en del. Fordi det er min sidste som formand.
Vi har i foråret modtaget og vedtaget et forslag fra Karsten Højen. Om at stille et stort Nordisk Projekt,
sammen med helst alle vore medlemmer og så mange andre som muligt, på benene. Bestyrelsen gik straks
ind for forslaget og vi begyndte planlægningen.
Men på et senere bestyrelsesmøde kom på dagsordenen et forslag fra Ulla Tjell, på kommunens vegne, om
at kommunen ønskede helt at overtage projektet. Bestyrelsen accepterede dette forslag på trods af mine
indsigelser. Jeg udtrykte min klare mening om, at det ville være en rigtig god ide at have kommunen som
partner med de fordele, dette ville medføre. Men bestyrelsen accepterede at overgive ejerskabet af
projektet til kommunen. Men det gik heldigvis anderledes.
Jeg var således ene om, at det var en forkert beslutning. Efterfølgende handlede jeg, uden mandat, tog
kampen med kommunen og fik projektet, som jeg gik ind for, forankret i både KS og kommunen i et
ligeværdigt samarbejde. Det faktum at jeg handlede uden mandat betød imidlertid, at jeg nu må trække
mig som medlem af bestyrelsen. Der var dog heller ingen, der opfordrede mig til alligevel at blive, og nu
hænger I på projektet. Men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke er med til at gennemføre dette spændende
projekt. Det bliver et spændende år i Kulturelt Samvirke og Jammerbugt Kommune.

