Generalforsamling for Slagelse Kulturråd på
Slagelse Museum 21/3 2018
Jeg skal på kulturrådets vegne fremlægge vores
beretning om, hvad vi har foretaget os i årets løb
og, hvad der er sket men, det er jo historie nu.
Faktisk har vi haft et rimeligt travlt år.
Jeg vil gerne påpege at vores samarbejde med forvaltningen er godt
Jeg tror, at begge parter er glade for, hvordan samarbejdet fungerer i dag, for det har det ikke alt
gjort.
Det finder vi også vigtigt at prioritere.
Samarbejdet har udviklet sig støt og roligt gennem de sidste år.
Da alle drøftelserne om en ny kulturpolitik skulle i gang, ønskede forvaltningen os mere inddraget i
samarbejdet, hvilket vi naturligvis også tog i mod.
Det har naturligvis betydet ekstra mødeaktivitet, med mange møder med forvaltningen i året
siden sidste generalforsamling i 2017, udover vores egne bestyrelsesmøder, som vi også har haft
en del af.
Vores møder med forvaltningen giver os fortløbende informationer om, hvad der er på bedding og
forskellige gensidige informationer om kulturområdet.
Vi har jo som i alle ved, en samarbejdsaftale som fornys hvert andet år.
Vi har fortsat, i det vi jo i samarbejde med Kulturforvaltning og daværende Kultur, fritid og turisme
udvalget, fortsat arbejder med at lægge stenene ud for den nye kultur og bosætningspolitik, som
jo er en fortløbende proces, som efter planen skal løbe over 3 år til og med 2019.
Hvert år vil der blive et kulturtopmøde og de enkelte temaer suppleres med handleplaner for,
hvordan kulturafdelingen i samarbejde med kulturrådet, kulturinstitutioner, frivillige og andre
relevante aktører planlægge arbejdet med temaerne i det givne år.
Det 3. år i 2019, 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.

For lige at nævne vores hjemmeside, kan jeg orientere om at den faktisk bliver set af mange og for
en uge siden havde 171.300 tusind været inde på hjemmesiden.
Det tror jeg helt bestemt skyldes, at Visti, som er vores webmaster hele tiden, har den opdateret,
så når i besøger siden er det med det nye vi har. Så stor tak til dig Visti for altid en hurtig og god
ved ligeholdelse af hjemmesiden. Vi kender alle til, at komme til en hjemmeside som ikke er
vedligeholdt.
Jeg ser gerne, og ønsker at flere foreninger og personer, melder sig som medlem af kulturrådet,
for jo bredere og flere vi er ,kan vi repræsentere de forskellige kulturelle aktiviteter og bære med
ind direkte til forvaltning med større tyngde og brede.
Derfor har vi og gør stadig meget ud af at opfordre vores medlemmer til at lægge deres
arrangementer eller evt. meddelelse op på vores hjemmeside ved at sende det til Visti. Denne
annoncering er jo gratis når man er medlem af kulturrådet. Det giver også god information om de
forskellige arrangementer for kulturrådsmedlemmer.
I 2017 blev topmødet afholdt i Musikhuset d. 4. maj, hvor strategien var klar.
Først var der lancering af kulturstrategien, og bagefter var der en markedsplads, hvor der var
mulighed for at få input til nogle af de udfordringer vi møder eller dele viden med de andre.
Temaerne var jo, som i har set i pjecen for kulturstrategien.
Det næste kulturtopmøde vil finde sted d.23. maj i det Røde Pakhus i Skælskør, som i nok snart får
en indbydelse til, men datoen har jo stået i det nye nyhedsbrev, som er sendt ud for første gang.
Budget svar:
Kulturrådet er også høringsberettiget i forb. med kommunens budgetlægning, og det gjorde vi
også brug af.
Vi gjorde opmærksom på vigtigheden af, at et velfungerende samfund er et kulturbærende
område, hvor de allerede bosatte ønsker at vedblive med at bo, og hvor nye familier ønsker at
bosætte sig.
Et sted, hvor vi ønsker at se vores børn vokse op og samtidig et sted, hvor vi sagtens kan se os selv
blive gamle,
Slagelse kommune har jo arbejdet hårdt for at kommunen skal blive en uddannelsesby, oprettet
Campus, team Danmark Elitekommune m.m. og derfor er det også vigtigt at der er gode
kulturtilbud til de forskellige aldre.
Vi foreslog ikke et bestemt beløb, eller hvor der skulle spares, hvis der skulle, men henstillede
kraftigt til at man overvejede nøje, hvad man ville med kulturen. Vi havde jo ud fra materialet set,

at kulturkronerne per indbygger i Slagelse kommune er noget under i forhold til de kommuner i
vores region, som vi sammenligner os med. Vi ligger under landsgennemsnittet i forbrug af
kulturkroner pr. indbygger,
Vi har dog lige, da vi for 14 dage siden var til møde med forvaltningen, fået at vide at der over de
næste 5 år ville ske besparelser på puljen til kulturelle formål. (det er jo også omtalt i det
nyhedsbrev.)
Det er naturligvis noget vi i kulturrådet ser med bekymring på og vil følge tæt. I er velkomne til at
melde ind til os hvis i har noget.
Landskonferencen:
I sept. deltog flere af os til Landskonferencen i Århus som er for Kulturelle samråd i Danmark.
Til denne generalforsamling havde vi indsendt ændringsforslag til vedtægterne, i det vi mente og
stadig mener at formanden burde vælges på generalforsamling, når det er en landsorganisation.
Det blev nedstemt, da bestyrelsen havde stillet modforslag. vi nåede med vores forslaget ikke de
2/3 flertal, som kræves ved vedtægtsændring, så formanden bliver fortsat ikke valgt på
generalforsamlingen.
Ligeledes mente vi heller ikke at man skulle vælges for 3 år og man ikke kunne vælges til
bestyrelsen, hvis man ikke var medlem af et kulturråd.
Forslag om 2 år blev vedtaget
Forslag 3 blev forkastet.
Valgmøde:
Da det jo var et valg år i 2017 havde vi besluttet, at vi også igen, som vi gjorde ved valget i 2013,
ville hold et valgmøde, hvor det var kulturen som var temaet. Kulturen er jo ikke det tema der
vægter mest i en valgkamp
Det blev holdt på Liselund i Slagelse. Vi vil ville gerne have en person til at indlede, så vi måske
kunne skabe større interesse for mødet og større fremmøde, og der nemmere kunne åbnes for
debat..
Vi fik Bertel Haarder til at indlede. (Han er jo blevet formand for Liselund efter Mette Borch som
blev kulturminister,)
Bl.a. omtalte han at kommunerne er de store spillere for kulturen, og det er vigtigt at
kommunerne er medspiller med foreningerne.
Musikskolernes værdi og betydning for at bruge dem.

Indgå partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhverv.
Nævnte Flakkebjerg skole som oplærer børnene fra Skolestart omkring instrumenter og de har
deres symfoniorkestre.
Vigtigt at der synges i skolerne
Han så skolerne som den vigtigste kulturinstitution.
Herefter fik lokalpolitikerne ordet.
Det var et godt besøgt møde med ca. 100 deltagere.
Vi inviterede på kaffe og kage
Jeg vil gerne også takke bestyrelsen for godt samarbejde
Til sidst
Det er vigtigt at vi er opmærksomme på :
Kulturlivet ændrer sig løbende ligesom vores lokalsamfund og omverden gør.
Vi skal vide at kultur er en investering, som skaber afledt merværdi for
Erhvervs og forretningslivet og styrker den kommunale identitet
Stolthed og brander vores kommune.
Det er vigtigt at kommunen også sikrer de kulturinstitutioner der har bevist at de har et
internationalt niveau.
Kultur er dannende og giver dannelse
Kunst og kultur kender ikke grænser.
Tak for ordet.

