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Referat fra repræsentantskabsmøde 9. april 2019 i Hjertet. 
 

1: 

Dirigent: Helle Mathiasen 

Referent: Mette Sønderholm 

Mødet er rettidig indkaldt. 

 

2: 

Beretningen er fremsendt på mail til deltagerne.  

Beretningen gav anledning til spørgsmål og debat: 

Hvorfor er KS udmeldt fra Kulturelle Samråd Danmark? 

Formanden: De seneste år er oplevelsen at der ikke er sket fremskridt i foreningen. Det er fra 

KS IBK en holdning til at KS landsforening ikke bruger deres økonomiske midler fornuftigt. 

Interne stridigheder. Vi har deltaget på selve generalforsamlingen (2 timer) men ikke i det 

øvrige program, dels grundet økonomi. Andre lokale sammenslutninger har også meldt sig ud 

af landsforeningen. Det får ingen lokal konsekvens. 

 

Hvorfor har I frivilligt søgt færre midler? 

Helle: Det bragte smil i udvalget, at der blev taget en aktiv beslutning om at søge mindre, 

med begrundelse i de kendte besparelser. Stor cadeau til den aktive beslutning! 

 

Helle: 

Det opleves flere stedet at der vokser kulturmastodonter op. De kommuner med store 

budgetter sætter dagsordenen. Man oplever nogen gange at de ”små” mødes omkring det, at 

være mindre. Det er måske værd at snakke sammen om, om det kunne være en idé.  

 

Carsten D.: 

Det er ikke nødvendigt med flere dages seminarer. En enkelt dag eller 1½ i Kulturelt Samråds 

regi kommer vi langt med. 

Hjerteforeningen: 

Det skal være legalt som frivillig at bruge penge på at deltage i konferencer o.l. uden at der 

ses skævt til det.  

 

Helga: 

Det er ikke kun økonomien der spiller ind. Men også hvad man får ud af at deltage.  

Formanden: Ingen har opfattelsen af at få noget med hjem fra 

konference/generalforsamlingen.  

Det hele skal vi jo betale med kommunale midler. 

 

Supplerende til beretningen.  

Kulturelt Samråds historie.  

8. maj 2022 – 50 års jubilæum. 

Kulturelt Samråds æresmedlemmer: 

Anne Grete Kristensen 

Steen Hebsgaard 

Formanden: Europæisk Kulturhovedstad 2019 – Matera i Syditalien – vi var der selv i 2018 – 

rent tilfældigt! 

 

3: 

Ingen beretninger. 

Der er ikke p.t. nedsat specifikke udvalg under KS, måske det kommer en dag. 
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4: 

Ingen indkomne forslag 

 

5: 

Regnskabet gennemgået. 

Er det en normal balance mellem UG og tilskud. De sidste år har tilskuddene været større. 

Dels grundet Klassisk Musik Festival. I 2018 blev der udbetalt et stort beløb til Kulturforum i 

foråret 2018.  

Generelt stiger ”de rene” tilskud. Blandt grundet vores ”juleuddeling” sidst på året, som bliver 

bogført som tilskud, til i forvejen tilgodesete underskudsgarantier. 

Bjarne: Det er rigtig fornuftigt at vi gør et indhug i vores indestående. KS skal ikke have stor 

beholdning i Banken, pengene skal ud at gøre gavn i kulturlivet. 

Budgettet gennemgået: 

Ingen kommentarer eller spørgsmål. 

 

6: 

a) Bestyrelsen, alle tre har modtaget genvalg. Birgit Østergaard, Katja Gammelmark & 

Michael Lund Hansen 

b) Suppleanter, begge to har modtaget genvalg. Helga Marie Knorr & Hanne Bang Pedersen 

c) Revisorer, begge to har modtaget genvalg. Erik hansen & Kurt Arberg 

d) Revisorsuppleant, har modtaget genvalg. Niels Erik Boldreel 

7: 

Eddie:  

Det kunne være interessant at samarbejde med nogen der ligner os. Måske på sigt skabe et 

alternativ til Samrådet Danmark 

Helle: En uformel snak – det behøve ikke at være så formelt altid.  

Bjarne:  

Nu har vi to paralleller med FOU og KS – kan vi fremadrettet få et uformelt samarbejde. Kunne 

vi sammen tage initiativer 

Kulturkonsulenten: 

Kultursamarbejdet og Kulturaftalen – Skive og Lemvig har kulturelle samråd som ligner os. 

Måske kunne man taget et møde med dem. Høre om hinanden arbejde. Man har gode 

erfaringer fra Billedkunstrådet, hvor man har været øvelsen igennem.  

Niels Jørgen: 

Kan man hente noget fra forskellige fonde? Måske via de udvalg, som KS har mulighed for at 

nedsætte. Så der bliver råd til at arrangere kulturelle tiltag. 

Eddie:  

Frivilligcentreret har købt adgang til en database med fonde. Det kunne være et udvalg på 

tværs at bruge FrivilligCenteret  

Helga: Engesvang er p.t. i gang med at lave program. Pengene er ikke afgørende for om at 

arrangement lykkes. Det handler også om engagement og at fange publikums interesse. 

Pengene er dog en faktor i forhold til hvor stort man tør arrangere.  

Helle:  

Fundraising er en svær øvelse. Det er kompliceret. De tilgodeser ofte de store projekter. De 

støtter sjældent små projekter. Fondene har stor værdi i at blive brandet gennem store 

arrangementer. Derfor er det fornuftigt at arbejde på tværs.  

Det kan være et idé at satse på de små lokale fonde.  

Tove: 

Hjerteforeningen arrangement med Eskild Ebbesen. 10 deltagere…. Thyra Frank samlede folk.  

Bjarne: 

Har oplevet at søge og fået afslag, da beløbsstørrelsen var for lille. Herning Folkeblads fond. 

Brandtex, Stubkær Invest. Vi skal satse på de små lokale fonde. Og der er mange.  
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Niels Jørgen: 

De store fonde støtter de rigtige ideer. Måske nye iværksættere – som gerne vil ses. Ideer og 

initiativer skal gå hånd i hånd.  

KS kan fungere som kanal for gode ideer.  

Carsten J: 

IBK og kulturinstitutionerne er medlemmer at Kultursamarbejdet og der igennem kan man 

komme på fundraising kursus. Der kan ikke søges store fonde til enkeltstående 

arrangementer. Men til store initiativer. Måske er det ikke i KS-regi det skal foregå. Men 

derimod gennem administrationen. 

Nybyggeri – udendørs kunst som spiller sammen med institutionens målgruppe. Finansieres 

blandt andet gennem fonde.  

Eddie:  

Det er en gråskala i forhold til små og store fonde. Den gruppe som vi snakker om er målrettet 

det lokale. Men det vil typisk være en administrativ opgave og ikke en opgave for 

frivilligheden. Der er op mod 10 mio. De venter på at blive søgt.  

Helle: 

Fonde giver sjældent til bygninger, men derimod til udsmykning 

Carsten D:  

Vi har tidligere kigget mod Skive, i forbindelse med vores vedtægter. Snak med andre, som 

har meldt sig ud af KS DK.  

Hvis andre allerede har fundraising kurser, kan vi lige så godt henvise til dem f. eks. 

FrivilligCenteret. Der er ikke tradition for at KS søger fonde.   

Helle: 

God idé at få listet de lokale fonde.  

Formanden: 

Kan vi indkalde til en Erfa-aften, for foreninger om hvordan man strikker et program sammen? 

Helga:  

Ja! Og hvor og hvordan reklamerer man? Aviser, FB o.l. 

Helle:  

Både i egen by og i de andre byer 

 

Eddie:  

Er der søgning nok til der vi arrangerer lokalt? Kunne man i KFU understøtte byerne i at bruge 

en platform, som snakker sammen. Kan man udnytte det drive der er i byerne til at trække 

samme læs? 

Helle:  

Vi ved at byerne arbejder meget forskelligt og samarbejde på tværs er svært. 

Eddie:  

Skønne Steder – En gå tur en gang i måneden forskellige steder i kommunen. At man bliver 

nysgerrig på hinanden og hinandens steder.  

Carsten D. 60 mennesker gik tur sammen i Klovborg – det var en rigtig god oplevelse.  

 

8: 

 

Tak for nu 20.50. 

 


