Generalforsamling for Slagelse Kulturråd på Bushistoriske museum
Lørdag d. 25. marts kl. 9.30

Indledning:
Atter et år er gået og jeg skal på kulturrådets vegne fremlægge en
beretning om, hvad vi har foretaget os i årets løb og, hvad der er sket.
Faktisk har vi haft et rimeligt travlt år i det vi jo i samarbejde med
Kulturforvaltning og Kultur, fritid og turisme udvalget har arbejdet med
at lægge stenene ud til en ny kultur og bosætningspolitik.

Som vores kulturdirektør orienterede om på vores sidste
generalforsamling, skulle vi i gang med at udarbejde forslag til en ny
kulturstrategi. Vi sagde ja til at kulturrådet godt ville indgå i tæt
samarbejde med planlægning og afholdelse af møder

Den. 16. april blev der afholdt kulturtopmøde i Korsør hvor der blev
arbejdet med 4 temaer og som stadig kører.
Her kunne folk så melde hvilken gruppe de ønskede på mødet efter man
havde mulighed via indlæg og snak med tovholderne på de forskellige
temaer.
Temaerne var:
1. Det frivillige engagement i kulturlivet – hvordan skabes de bedste
rammer
2. Kulturevents- hvordan styrker vi dem og udvikler nye

3. Kultur i byrummet – hvordan styrker vi kulturaktiviteter og kunst i
byrummet
4. Børne – og ungekultur – hvordan bliver vi kulturkommune for alle
børn og unge.
Det var så ude i hørings periode og vi har så haft flere møder med
forvaltningen og der har i november været afholdt møde med
Direktør Anna Porse Nielsen, som er ekspert i strategisk rådgivning og
forretningsudvikling inden for kultur, kreative brancher og turisme.
Hvorefter den endelige strategi blev skrevet.
Jeg skal dog bemærke, at kulturstrategien 2017 efter planen skal
udmøntes igennem et 3 årligt forløb.
Hvert år skal de forskellige temaer suppleres med handleplaner for,
hvordan Kulturafdelingen i samarbejde med Slagelse kulturråd,
Kulturinstitutioner frivillige og andre relevante aktører planlægger at
arbejde med temaerne i det givne år.
Det 3. år vil der udover være fokus på arbejdet med endelig udformning
af en ny kulturstrategi
I kan gå ind på vores hjemmeside og læse nærmere og også på
kommunens hjemmeside.
Vi vil fortløbende være i dialog med forvaltningen om emnet og vi
mødes mindst en gang i kvartalet det kommende år plus vi også skal
have møde med udvalget.
Det næste topmøde skal være den 3. maj.
For lige at nævne vores hjemmeside, kan jeg orientere om at den faktisk
bliver set af mange og torsdag havde 130.000 været inde.

Udover hjemmesiden har Slagelse Kulturråd nu også en profil på
Facebook.
Derfor har vi og gør stadig meget ud af at opfordre vores medlemmer til
at lægge deres arrangementer op på vores hjemmeside ved at sende det
til Visti. Denne annoncering er jo gratis når man er medlem af
kulturrådet.

Vi har også udarbejdet forskellige høringssvar.
Jeg skal dog lige nævne, at vi de sidste år har indstillet en person til
kommunens billedkunstråd, som stod for indkøb af kunst til kommunen.
Dette kommissorium har udvalget ikke ønsket at opretholde men
midlerne tilgår forvaltningen som vil have kompetencen over midlerne.
Vi havde drøftet hvad billedkunstrådets egentlige arbejde var, og
forventningerne til omverden – omverdens brug.
Hvor mange værker er der Hvad med de gamle værker og som nu er det
jo mere internt i kommunen og hvor stor en procent udlånes.
Var det professionelt nok
Ligeledes kom retningslinjer for puljen til kulturelle formål.
Gældende for uddeling af tilskud til aktiviteter i 2018.

Til denne har vi opfordret til omskrivning og måske at gøre det mindre
bureaukratisk i sær for de mindre foreninger.
Vi indgav også høringssvar i 2015 og udtalte dengang at der var meget
godt, men nu synes vi det det skal løftes.

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder og de forskellige møder med
forvaltningen.
Vi har også møde d. 28. marts med forvaltningen, hvor vores
samarbejdsaftale og topmødet skal behandles samt Puljen til kulturelle
formål

Vi har i år deltaget på Mors til Kulturtopmøde i 2 dage.
Vi var 3 af sted.
Vi var også deltagere i Landskonference for Kulturelle samråd som blev
afholdt i Gladsaxe.
Vi har efter generalforsamlingen fremsendt vedtægtsændringer til
behandling i år 2017 i Århus.
Bl.a. synes vi at det er forkert, at ikke formanden vælges på
generalforsamlingen når Landsorganisationen er landsdækkende og vi
synes heller ikke folk skal vælges for 3 år.
I år skal landskonferencen være i Århus, hvor vi også agter at deltage
hele bestyrelsen.
Det var årets gang i kort resume.
Jeg skal samtidig takke bestyrelsen for godt samarbejde og jeg vil tillade
mig at sige en særlig tak til Visti som kører vores hjemmeside for altid
hurtig og ekspedition når noget skal lægges på eller sendes ud.

