
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd Skive  
Mødet blev afholdt på Skive Bibliotek mandag den 30. april 2018 kl. 19.  
24 af samrådets 64 medlemsforeninger var repræsenteret. 
 
 
DAGSORDEN  
 
1. Valg af dirigent og referent  
Dirigent: Hans Erik Nielsen 
Referent: Michelle Skov 
 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, idet 
indkaldelsen var annonceret rettidigt. 
 
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Bent Dyrberg indledte mødet med at give en 
status på arbejdet i KFU. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning  
Formand Rikke Henriksen orienterede om aktiviteter i det forgangne år: 
 

• Facebookkursus for medlemmer 
 

• Kontakt til frivillige indenfor kulturområdet  
 

• Børnekulturprojektet ’Se Lyset’. 
 

• Debatmøde med kandidaterne til KV2017. 
 

• Indsendt driftsønske til budgetforhandlingerne til KFU om fuldtidssekretariat. 
Ønsket blev ikke imødekommet, men der er ansat en sekretariatsperson i en 
stilling der ca. svarer til 9 timer ugentligt. Ønsket om en fuldtidsperson er stadig 
aktuel. 
Kent Sørensen, leder af Kultur- og Familieforvaltningen bemærker i den 



forbindelse, at sekretariatsbistanden på ca. 9 ugentlige timer er fleksibel, og at 
forvaltningen er positivt indstillet for at imødekomme KS’ behov.  
 

• Oprettelse af billedkunstråd – noget formanden venter sig meget af og glæder sig 
over. 
 

• Udskiftning i bestyrelsen: Charlotte Danefeld og Garry Keyes forlod bestyrelsen. 
Rikke Henriksen blev formand og Kaj Fjendbo næstformand. 

 
 
3. Eventuelle udvalgsberetninger  
Beretning om Kunstfagrådets aktiviteter i det forgangne år v. Elisabeth Clemmensen, 
som fortalte om årets Kulturrally og om ny ide til teaterprojekt.  
 
 
4. Indkomne forslag  
Forslag til ændring af vedtægtsformuleringer v. Lasse Højgaard. §3, §5 og §6. 
 
Vedtægtsændringerne vedtaget enstemmigt.  
 
 
5. Godkendelse af regnskab og budget  
Regnskab: 
I regnskabet for 2017 fremgår det bl.a., at 104.904 kr. er overført til 2018. Regnskabet 
revideres af kommunens revisionsafdeling. 
Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål. 
 
Budget: 
Budgettet 2018 involverer bl.a.: 

• Sekretariatsbistand 
• Kulturtræf og uddeling af kulturpris 
• Aktiviteter og kurser for medlemmer 
• Kulturanalyse for en kortlæggelse af kulturlivet i kommunen – et interaktivt kort 

eller lign. 
• Projekt 2018 – et ønske om at udvikle børnekulturen. 

 
Dertil møder, markedsføring, repræsentantskabsmøde m.v. 
I alt budgetteret: 404.000 kr. 
 
Spørgsmål til budget: Forventer samrådet at skære ned på aktiviteterne i 2019, nu 
handlingsplanen for 2018 involverer overførte midler fra 2017? 
Rikke Henriksen: Nogle af aktiviteterne i 2018 er enkeltstående, så budgettet kan 
tilpasses til 2019. 
 
Spørgsmål til budget: Der er i budgettet 2018 afsat 50.000 til aktiviteter for medlemmer: 
har I noget i tankerne? 



Rikke: Der er ikke planlagt noget p.t. Det handler om medlemmernes efterspørgsel – der 
er sat penge af, nu må medlemmerne selv byde ind med behov. 
 
 
6. Godkendelse af handlingsplan  
Handlingsplanen 2018-2019 blev præsenteret og godkendt: 
 

• Udvikling af børnekultur: Børnekulturfestival 2019 
 

• Uddeling af Skive Kommunes Kulturpris 
 

• Samarbejde mellem kulturaktørerne 
 

• Øget kendskab til og interaktivitet mellem vore medlemsforeninger, herunder 
udvikling af samrådets Facebook-side 
 

• Styrket samarbejde med KFU – Kulturelt Samråd som Dialog- og høringspartner 
 

 
7. Valg til bestyrelsen  
Valgt til bestyrelsen:  

• Lasse Højgaard (Furkunst og RAKLA)  
• Kaj Fjendbo (Spøttrup Cirklen)  
• Torben Laier (Drivhuset)  
• Jeppe Tandal Nielsen (Venligboerne/Kultur på Tværs) 
• Anders Heegaard (Kulturcenter Limfjord) 
• Charlotte Danefeld Pedersen (Skive Festival) 

 
Suppleanter: 

• Uffe Frovst (SET) 
• Kurt Poulsen (Skive Kunstforening) 
 

Herudover består bestyrelsen af Torben Andersen (Skive Kunstforening).  
 
Kristine Nygaard Ledet repræsenterer de tre kommunale institutioner (Musikskolen, 
museet og biblioteket). 
 
 
8. Eventuelt  
Der opfordres til at der i kortlægningsprojektet overvejes hvorledes etniske minoriteter 
kan bidrage til kulturlivet. 
 
Der opfordres til at Kulturelt Samråd ser mod idrætsforeningernes systemer ifht at drifte 
og skabe intern synliggørelse. 
 
Kaj Fjendbo takker Rikke Henriksen for et godt stykke arbejde i tiden som formand. 



 
 
 
Dirigentens underskrift:  
 
 _________________________________  
 
 
Dato: ______________ 
 
 
 
 
Formandens underskrift:  
 
 _________________________________  
 
 
Dato: ______________ 
 


