Slagelse kulturråds generalforsamling tirsdag d. 1. marts 2016.
Formandens beretning:
Så er vi igen nået til årets generalforsamling, hvor vi skal kigge lidt tilbage.
Jeg vil fremlægge kulturrådets beretning om året der er gået, og jeg vil i år gøre det meget
kort, fordi vi i aften har meget på programmet, da vores centerchef for kultur- fritid og
borgerservice, Mette Mandrup efter generalforsamlingen vil følge op på, hvad jeg ganske kort
vil nævne i min beretning,
Nemlig om ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme.
Herefter vil Estrid Maria Eriksen give os en mulighed for at høre om hendes indgang til og liv
med kunsten, som jo lyder meget spændende og som vi glæder os til at høre om.
Meget har i jo også kunnet læse på hjemmesiden, da vi har lagt alt ud på hjemmesiden, som
vi syntes var relevant, og som kunne være oplysende.
Vi kan da også se, at vores hjemmeside bruges, da der har været ca. 89.000 besøgende på
hjemmesiden.
Jeg vil naturligvis gennemgå året i, hvad der er sket på de indre linjer, som ikke har været lagt
ud på hjemmesiden.
Vi har i år fornyet vores samarbejdsaftale for de næste 2 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 ligger også på hjemmesiden og er ikke ændret så meget i forhold til de øvrige år, så i alle
kan se den.
Vi har igennem året haft møder både med forvaltning og udvalget.
Vi føler, at der nu er en åbenhed i det samarbejde vi har med forvaltningen.
Vi har fortløbende været orienteret om budgettet under budgetperioden,
Omkring udkastet til budgettet blev vi orienteret og hvordan der skulle spares.
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Budgettet blev i enighed vedtaget i byrådet og det blev et 2. årigt forlig.
Den endelige udmøntning af besparelserne skal udvalgene selv finde ud af og dette er gjort.
Ligeledes skal udvalget have et 100% eftersyn.
Kulturrådet har også udpeget en person til Slagelse Kommunes Billedkunstråd. Det blev Estrid
Maria Eriksen.
Dette råds opgave er bl.a. at stå for indkøb af værker til kommunens kunstfond.
Tilbuddet om lån af værker fra kunstfonden gælder både kommunale og private virksomheder i
hele kommunen. Ideen er at værkerne skal ud og komme borgerne til gode og være synlige. Der er
vist ca. 1500værker. (der ligger oplysning om det på hjemmesiden.)
Da K.F.T. udvalget besluttede at der skulle udarbejdes klarere principper for tildelingen af tilskud
til drift og aktiviteter, var vi også høringsberettigede og
d. 1/6 2015
Afsendte vi høringssvar, hvor vi udtalte, at der var gode takter i udspillet, og temaet om
nytænkning inden for kulturen er interessant og forhåbentligt vil betyde nye initiativer.
Vi anbefalede bl.a. igen at man indførte underskudsgaranti af en vis størrelse. Stadig med den
begrundelse vi hele tiden har haft, og vi syntes ikke at det var mindre aktuelt som kommunens
økonomi er.
At kultur er investeringer og skaber afledt merværdi for erhvervs og forretningslivet og styrker den
kommunale identitet, stolthed - og brander kommunen.
At udvalget sikrer de kulturinstitutioner der for længst har bevist at de også har et internationalt
niveau.
At vi gjorde opmærksom på at børn og unge er to forskellige målgrupper som det er vigtigt at
huske.
Principper og procedure for puljen til kulturelle formål blev vedtaget i august og er så trådt i kraft
nu i 2016,
At der er åbenhed i det samarbejde vi har med forvaltningen, har derfor også bevirket at vi har
indvilliget i at gå med i et samarbejde i forbindelse med en
Ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme.,
Der afholdes et Kulturtopmøde, hvor der inviteres åbent til at alle der har noget på hjertet, hvad
angår kultur i kommunen kan komme. Der skal nedsættes arbejdsgrupper som har frie hænder,
dog således at hver gruppe har sine temaer.
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Jeg vil ikke sige mere om det nu da Mette Mandrup kommer og redegør nærmere. Jeg vil dog sige
at vi håber mange vil deltage og det kan blive en spændende udvikling for kulturen.
Forudsætningen for at vi ville indgå i samarbejde, det er og det har vi klart tilkende givet ved, at
det skal opbygges fra bunden.
Vi har afholdt 2 arrangementer.
Et velbesøgt besøg hos Glaskunstner Branka Lugonja
Et besøg på Guldagergård med rundvisning og fortælling om Guldagergårds historie m.m.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Christina deltog i Landkonferencen for kulturelle samråd i Skanderborg. Det er et godt sted at få
inspiration og høre hvordan andre kommuner kører.
Vi har været repræsenteret i udvalg med hensyn til frivillig fredag uden at der er blevet nogen
aktivitet.
Visti har deltaget i et dialogmøde omkring integration af biblioteket i Kulturhuset.
Vi var med fremvisning af filmen om kulturarv men dette er jo lagt på hjemmesiden
De kommende arrangementer har vi foreløbig lagt til at være det arbejde med henblik på en ny
kulturpolitik
Vi vil stadig gerne afholde arrangementer sammen med andre foreninger medlemmer som vi jo
har gjort de sidste år.
Ligeså vil jeg igen gøre opmærksom på at i som medlemmer kan få lagt jeres arrangementer på
vores hjemmeside når i har et arrangement.
I forbindelse med valget vil jeg oplyse at vi har overvejet, at vi kan lave ad hoc grupper i
bestyrelsen når og hvis der er behov. Vi forventer, at der bliver ekstra arbejde i år hvis det kommer
til at køre med udvikling af ny kulturpolitik.
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