Formandens beretning
Generalforsamling i Slagelse kulturråd
Torsdag d. 27.marts 2014 I magasinet Strandgade 14 Skælskør.
Så er der atter gået et år og kulturrådets år har været et aktivt år. Vi havde den ordinære
generalforsamling d. 21 marts 2013, hvor vi desværre ikke fik valgt det antal
bestyrelsesmedlemmer, vi skulle have for at være en fuldgyldig bestyrelse.
Derfor måtte vi afholde en ekstraordinær generalforsamling d. 14. maj, hvor vi fik valgt
bestyrelsen.
Vi gik nu i gang med arbejdet for at få Slagelse kulturråd til at blive kendt og leve op til vores
vedtægter.
Slagelse Kulturråd er en paraplyorganisation og vil gerne samle så mange foreninger og personer
som medlemmer af kulturrådet.
Vi synes det er meget vigtigt, at så mange som muligt er med og kan få indflydelse på kommunens
kulturpolitik når der er forskellige høringer. Det kan fås via kulturrådet.
Vi har jo en samarbejdsaftale med kommunen og det er Slagelse kulturråd der er høringsberettiget
f. eks. Budget ved større kulturelle tiltag m.m.
Derfor skal jeg meget opfordre til, at man opfordrer foreninger og enkelt personer med interesse
for det kulturelle, at man bliver medlem.

Frivillighed
I Danmark har vi sjældent talt så meget op frivilligt arbejde som vi gør nu, og der har aldrig været
så mange engagerede i frivilligt arbejde/frivillige aktiviteter som nu.
Vi må derfor sige at danskerne generelt er meget indstillet på at være frivillige, men måske ikke for
enhver pris.
Hvis der bliver for snævre rammer og for mange instrukser kan det hindre glæden, udviklingen og
initiativer fra foreninger og andre kreative og aktive personer.
Initiativer og arbejde vokser nede fra og op.
Netop nu er debatten om forholdet og opgavefordelingen mellem den frivillige og den offentlige
sektor på sit højeste –
EN DEBAT SOM HELT SIKKERT VIL KOMME TIL AT PRÆGE VORES MOTIVATION OG ENGAGEMENT
SOM FRIVILLIG.

Men hvilken rolle skal de frivillige i de kulturelle foreninger spille i fremtidens velfærdsamfund?
Er det overhovedet op til de frivillige om fremtidens velfærdssamfund skal bestå?
Vil vores frivillighed for fremtiden blive defineret af kommunen, hvis den skal støttes?
Er vi måske på afveje, hvis vi inden for det kulturelle område nedtoner foreningsbegrebet til fordel
for frivillighedsbegrebet.

Kommunen
I Slagelse kommune er dette emne også højaktuelt for man er ved at udarbejde målsætning for
frivillighed.
Vi har også afsendt høringssvar fra kulturrådet om Målsætning for frivillighed. Frivillig kulturaktiv i
Slagelse kommune.
Vi har i året haft flere møder med kulturforvaltningen.
Det var i første halvdel af året 2013 lidt turbulent, i det der var en stor personaleudskiftning.
Hver gang var der en ny person vi skulle snakke med.
Der er nu kommet det faste personale og forvaltningen er blevet omstruktureret således at det nu
hedder
Center for Dagtilbud og kultur og
Udvalget hedder
Kultur fritid og turismeudvalg.
Kulturrådet vil gerne samarbejde med kommunen om gode rammer for kulturlivet og medvirke til
afholdelse af møder, hvor alle som har interesse for de kulturelle aktiviteter kan være med, at
drøfte kommunens kulturpolitik og handleplaner.
Vi skal også være opmærksomme på at et bredt netværk og samarbejde evt. ved fælles
arrangementer kan skabe gode muligheder for udvikling og afholdelse af nye initiativer og
arrangementer.
Vi glæder os til samarbejdet med foreninger og kommunen.
Vi har da også lovet forvaltningen at vi i samarbejde vil afholde et møde for det kulturelle område.
De sidste år havde vi en udpeget person fra kommunen, men vi så eller hørte generelt intet fra
vedkommende.

Vi er meget glade for, at vi for de næste fire år har fået næstformanden i kulturudvalget Jens
Jørgensen med i bestyrelsen, som udpeget af kommunen. Så også her på generalforsamlingen skal
lyde et velkommen til. Vi glæder os til samarbejdet...
Jeg startede med at sige vi havde haft et aktivt år.
Da 2013 var et valgår besluttede vi at vi ville sætte kulturen på dagsorden op til valget og jeg tror
også det var det eneste
Vi holdt et møde på Borreby, som var af informativ og oplysende art, idet vi ville prøve at samle op
på, hvad der er rundt i kommunen. Vi inviterede til åbent møde samt de politiske partier. Dette for
at nye kandidater og andre kunne få et input. Det skulle ikke være politisk.
På Gerlev Idrætshøjskole i oktober var det så den politiske debat og der var fuldt hus. Alle partier
stillede med 2 kandidater fra hvert parti.
Det viste sig faktisk der var en stor interesse for at deltage.
Vi havde også inviterer Poul Buur fra erhvervslivet og Jørgen Damgård som er formand for
lakmidlerne.
Det var et meget fint besøgt møde og vores indtryk var at alle var tilfredse med mødet.
Vi har d.20. marts haft Peter Frost som indlægsholder over temaet
SAMARBEJDE –MOTIVATION FOR AT SAMARBEJDE OG IKKE MINDST HVORDAN KAN VI OPBYGGE
TILLID I FÆLLES PROJEKTER.
DER VAR OGSÅ INVITERET TIL SYNG SAMMEN FOR BØRN FRA 10 ÅRSALDEREN OG OPEFTER.
VI SENDTE UD TIL ALLE SKOLER OG KIRKER og SLAGELSE MUSIKSKOLE, MEN DESVÆRRE MÅTTE VI
AFLYSE DEN SEANCE DA VI HAVDE FOR FÅ TILMELDINGER.
Vi syntes det kunne være spændende for børnene, da Peter dirigerer korsang og er tidligere
operasanger.

Bestyrelsen
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder og møder med kulturforvaltningen.
Vi har været deltagere i Kulturelle Samråd i Danmark på deres landskonference i Thisted som var
meget spændende da Thisted lige har udarbejdet en ny kulturpolitik.
Vi var 4 der deltog d. 15.marts i en konference om Den kulturelle frivillighed.
Jeg sagde sidste år at vores hjemmeside var væk, men takket været vores ekspert på teknik har
Visti Petersen fået vores hjemmeside op at fungere. Det er helt og holdent Visti der klarer den.

Jeg ved, at Visti gerne vil have input, hvis nogen har noget de gerne vil have på hjemmesiden, så
skal i kontakte Visti.
Jeg kan godt sige at vi er rigtig glade for at der er mange som har været på hjemmesiden. Det kan
vi se fordi det viser tælleren. (næsten 17.000 på knapt ¾ år)
Hvis vores medlemmer har vigtige informationer, som alle kan have gavn af, synes jeg det kunne
lægges på vores hjemmeside.
Jeg vil også her nævne:
Hvis man er medlem af kulturrådet, vil vi godt lægge annoncen for et arrangement ud på vores
hjemmeside, hvilket vi allerede har gjort et par gange.
VI har valg ikke at sende det ud på mail, da vi føler, at for meget udsendt kan blive et
irritationsmoment.
Det er vel altid en balancegang, hvor meget man vil modtage og, hvor meget vi skal sende ud.
Er mængden er tilpas?
Vi får jo også nyhedsmail fra Landsorganisationen, og hvis man er interesseret vil vi gerne sende
det ud, men vi kan også bare lægge det på vores hjemmeside og i selv tager det derfra.
Jeg håber på et godt og aktivt kulturår.
Tak til bestyrelsen for et godt og debatskabende samarbejde.
Jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi bliver mange. Vi kan så lave forskellige grupper inden for de
forskellige områder, som derved kan danne netværk m.m.
Til næste generalforsamling håber jeg vi har fordoblet vores medlemstal.

