Generalforsamlingen d. 24 marts2014
Formandsberetning for Slagelse Kulturråd 2014
Så er vi igen nået til årets generalforsamling, hvor vi skal kigge lidt tilbage men vi vil mest bruge
debat når erhvervsdirektør Jens Birk har givet et oplæg.
Slagelse kulturråd har jo en samarbejdsaftale med Slagelse kommune som for øvrigt skal
fornyes i år.
Kulturrådet er i henhold til samarbejdsaftalen høringsberettigede i principielle og væsentlige
sager i forhold til politik, budget og retningslinjer for kulturlivet som løbende behandles i
kultur, fritid og turismeudvalget samt byrådet.
Den 16.marts havde vi møde med administrationen til en orientering om det kommende
budget tidsplan og forskellige overvejelser man gør sig.
Ligeledes orienteredes vi om nogle guide linjer men de endelige var ikke vedtaget.
Det er følgende:
Volumen – Identitetsskabende – Nytænkning –
Børn og unge – Partnerskab - frivillighed.
Nogle af disse områder vil fremover være pejlemærker og blive lagt til grund for bevillinger i
forbindelse med godkendelse af ansøgninger om penge til foreninger og arrangementer.
Vi ved jo der har været skrevet om at udvalget fremover vil lægge nye vurderinger i forbindelse
med ansøgninger men hvilke pejlemærker der bliver de endelige ved vi ikke.
Udvalget har et samlet budget på 128.mill.
Heraf får kulturrådet 25. 000 i årligt tilskud. Men vi har mulighed for at søge ekstra midler hvis
evt. større arrangement skal ske.
Det er derfor også vigtigt og må være en vigtig opgave for kulturrådet at være sparringspartner
i forskellige situationer.
Jeg tror at det et meget vigtig at vi og foreninger samarbejder om fælles aktiviteter der hvor
det kan være i orden og flere kan få glæde af det. Vi skal være opmærksomme på, at et bredt
netværk og samarbejde kan skabe gode muligheder for udvikling og afholdelse af nye
initiativer og arrangementer.
Min holdning er at vi ikke skal regne med at få flere midler, men skal have mere for de samme
midler.

Det var min opfattelse at kommunen er meget åben for at kulturrådet kunne komme med
forslag om evt. nye til tag eller ændringer af det eksisterende.
Derfor må jeg opfordre alle medlemmerne til at kontakte flere til at blive medlem af
kulturrådet, for jo flere medlemmer vi er des større tyngde og en bredde har vi at formidle
synspunkter og ønsker til udvalget.
Vi har møde med KFT. Udvalget d. 7. april hvor vi inden mødet vil sende få punkter, som vi
ønsker drøftet. Vi vil så senere når budgetfasen skrider fremad blive hørt igen.
Jeg vil derfor nu opfordre jer til, at hvis I har noget som i synes kunne være vigtigt, at vi i
forbindelse med budgetfasen fik medinddraget at i så straks skriver til os. Jo flere input vi får jo
bedre kan vi arbejde for et godt og bredt kulturliv i Slagelse kommune.
Hvad har vi så foretaget os i det forgangne år...
Vi har haft 2 møder med administrationen og 1 med udvalget og vi skal have et nyt møde med udvalget
d. 7.april.
Vi havde et møde i kunstgalleriet m Claus Frederiksen.
Vi har været med i samarbejdet og deltog i Frivillighedsdagen som lå samme dag som Sct. Mikkels nat.
Det var frivillighedscenteret som var tovholder. De sociale foreninger. Kulturrådet og Idrætsrådet var
med til, i fællesskab at have stande på torvet
Tanken er at det skal fortsætte, men på en lidt anden måde. Lokalråd som koordinatorer, da man tænker
det lagt ud i lokal områder og til sidst i Slagelse, men det er ikke endeligt fastlagt
Vi har deltaget i en konference i Køge om Kultur i Det Åbne rum.
Forelæsning via Folkeuniversitetet: Kunsten som livslang læring v./ mag.art. Hans Jørgen Vodsgaard d.6
november på Guldagergaard.
Vi afholdt et møde med kulturaktører og det vil vi måske prøve igen, men har ikke planlagt det nærmere.
Grunden var i første omgang, da vi indkaldte til dette, at vi i havde lovet at vi i samarbejde med
kommunen, ville afholde et møde om frivillighed i kulturen. Vi ville sikre at vi fik et bredt input til mødet,
for vi er af den opfattelse at der et stort potentiale som endnu ikke er helt foldet ud.
Fællesmødet blev ikke afholdt. Jeg ved ikke hvorfor, men vi havde klare betingelser for at medvirke,
Vi kom vidt omkring og der blev udtrykt ønske om yderligere møde.
Vi var to der deltog i Kulturkonferencen som holdes i samarbejde med Landsforeningen af kulturelle
samråd. Det blev holdt i Nykøbing.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder

Vi har nu en hjemmeside som fungerer og vi kan faktisk se at der er mange der besøger den, lige nu er
tallet knap 59.000 Vi forsøger at lægge informationer og andet relevant på den så vi kan holde jer
orienteret hvis der er nyt. Jeg kan dog lige nævne, at Region Sjælland har udsat en pulje til kulturelle
formål som vi har lagt ind på hjemmesiden. I er også meget velkomne til at få lagt information ind hvis
det er om evt. fælles arrangementer eller lignende, skriv til os på medlem@slagelsekulturraad.dk -og
det bliver lagt på hjemmesiden under fanebladet ”Opslagstavlen.

Aktiviteter vi påtænker i det kommende år. 2015-2016
Vi har haft en forespørgsel fra lokalråd om at holde en fælleskonference om fundraising
kursus. Det er vi meget positive over for. Mange frivillige foreninger vil gerne blive klogere på
det. Vi håber det kan gøres i samarbejde med kommune, kulturråd og
folkeoplysningsforbund.
Det vil vi arbejde videre med.
Vi påtænker et møde på Guldagergård med rundvisning, orientering om arbejdet med
Guldagergård både tilblivelse, lokalt og det samarbejde og udfordringer på det internationale.
Vi vil forsøge at få et tættere samarbejde med forvaltningen og søge at identificere mulige
anden aktører og kulturpartnerskaber.
Vi vil forsøge at indarbejde den målsætning kulturrådet fremsendte i marts 2014 om Frivillig
kulturaktiv i Slagelse kommune som udvalget har godkendt.
Vi vil meget gerne være med i fællesaktiviteter som vi f. eks. Har haft med flere foreninger.
Vi har tidligere sagt, at vi gerne vil lægge kulturelle aktiviteter ud på hjemmesiden for vores
medlemmer.
Vi skal arbejde med høringssvar til udvalget KFT når det bliver tid og vi har møde d.7 april med
KFT udvalget.
En tanke som måske også var værd at overveje kunne være DEN ÅBNE SKOLE hvor aktiviteter
fra foreningslivet tilbydes til skoler. Nogle kommuner er i gang.

