
REFERAF AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KULTURELT SAMRÅD 22. JUNI 2021 

 

KULTUREL OPSTART 
Gråzoneprostitution  som ny datingkultur! 
Foredrag med Tenna Vagner, forfatter af ungdomslitteratur, medstifter af forfatternetværket i Skive. 
Forfatter til ”Bytte, bytte luder” (2021), Forlaget Tellerup 
Når bøger skaber dialog om de svære emner. Bøger kan tilbyde en vej ud, give de unge noget at spejle sig 
i, og give oplysning og viden til både de unge og deres familier. 
 

1. VALG AF DIRIGENT, REFERENT OG STEMMETÆLLERE 
Lone Knudsen blev valgt til dirigent 
Kristine Nygaard blev valgt som referent 
Eva Mørup Mikkelsen og Michelle Skov blev valgt til stemmetællere 
Repræsentantskabsmødet skulle være afholdt med udgangen af april. Ikke muligt grundet Covid-19. 
Indkaldt rettidigt. Formalia er overholdt omkring dagsorden. 
 

2. BESTYRELSENS BERETNING 
Fremlæggelse ved formand Jeppe Tandal, hvor han bl.a. kom ind på følgende: 
• Corona har præget året 
• Alligevel er mange aktiviteter blevet gennemført – en stor del af dem digitalt 
• Infomøder, kurser og rådgivning blev holdt online 
• Kulturprisen blev også transmitteret online 
• Vi har formået at nå ud til mange folk med den digitale formidling – ikke mindst med 

kulturprisuddelingen 
• Digital formidling har dermed nogle fordele, men vi vil stadig hellere møde folk personligt 
• Vi var også nogle enkelte gange ude at møde folk – f.eks. da vi deltog i Skivemødet på Jenle 
• Har gjorde vi også brug af vores campingvogn for første gang 
• Campingvognen blev senere udsmykket af nogle elever fra Krabbesholm Højskole 
• Denne udsmykning kunne vi første gang vise frem under Skiveegnens Kulturuge 

 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. UDVALGSBERETNING FOR UDVALGET: SKIVEEGNENS KULTURUGE 
Fremlæggelse ved Betina Kæseler 
Planlægningen af Skiveegnens Kulturuge gik i gang i 2020, men blev dog først gennemført i 2021 grundet 
corona. Betina bevægede sig ind i 2021 og fortalte at der blev til bevilliget 220.000 kr. fra Aktivitetspuljen 
til over 50 aktiviteter fordelt rundt hos medlemmer rundt i hele kommunen. Kæmpe ros til alle 
involverede! Sikke en genstart af kulturen! Kultur- og Fritidschef Kent Sørensen melder at alt tyder på en 
gentagelse i 2022. Beretningen blev godkendt 
 

4. INDKOMNE FORSLAG: 2 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Der er indkommet to ændringsforslag: 
Tilføjelse til vedtægtens paragraf 5: Force Majeure. Godkendt 
Tilføjelsen tilføjes til sidst i vedtægtens § 5 og lyder som følger:  

FORCE MAJEURE  
Bestyrelsen kan beslutte, at der i stedet for ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes digitalt 
repræsentantskabsmøde eller at det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelsestidspunkt skal være 
et andet end det i vedtægten fastsatte.  



Beslutning i henhold til stk. 1 kan kun træffes, såfremt afholdelse af et fysisk repræsentantskabsmøde ikke 
er mulig indenfor den vedtægtsfastsatte tidsramme som følge af opstået force majeure, herunder 
myndighedspåbud.  
Ved afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde skal bestyrelsen påse og sikre at alle øvrige 
vedtægtsbestemmelser vedrørende repræsentantskabsmødets afvikling overholdes. Herunder at 
medlemmernes mulighed for at deltage, ytre sig og eventuelt stemme hemmeligt er sikret.  
Snarest muligt efter eventuel beslutning om afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde i henhold til 
stk. 1 skal medlemmerne orienteres herom sammen med den nødvendige information om, hvordan man 
som medlem kan deltage i det digitale repræsentantskabsmøde.  
Snarest muligt efter eventuel beslutning om at ændre tidspunkt for fysisk afholdelse af ordinært 
repræsentantskabsmøde i henhold til stk. 1, skal bestyrelsen orientere medlemmerne om det nye 
tidspunkt for afholdelse af repræsentantskabsmødet. 
 
Ændringsforslag vedrørende kommunale kulturinstitutioners repræsentation i bestyrelsen til paragraf 7. 
Tilføjelse – 1 fælles observatør til bestyrelsen med taleret. Godkendt 
 

5. GODKENDELSE AF REGNSKAB OG BUDGET 
Fremlæggelse ved kulturmedarbejder Eva Mørup Mikkelsen 

Regnskab 2020   
 Indtægter kr. Udgifter 
Overførte midler 2019 140.843  
Aktivitetspuljen  404.200  
Driftsmidler fra KFU 156.000  
Midler til lønninger  458.300  

 1159.343  

   
Aktivitetspulje  227.750 

Aktiviteter og kurser for medlemmer  10.800 

Møder, rep. møde, Kulturelle Samråds landskonference  5.231 
Websideudvikling, markedsføring, annoncering  18.460 
Kulturprisuddeling 2020  28.700 
Kulturcampingvogn – udvikling og drift  3.955 
Medarbejder kørsel, telefoni, it-programmer m.m.  6.000 
Honorar - Skive Bibliotek  25.000 
Kulturmedarbejder   439.084 

Løn til økonomimedarbejder  68.775 
Div  245 

I alt brugt i 2020  834.000 
Overført ØD  324.750 
Balance  1159.750 

 

Budget 2021 

 Indtægter  Udgifter 

Aktivitetspuljen  650.000  



Driftsmidler fra KFU 140.000  

Midler til lønninger  468.000  

Overførte midler fra 2020 324.750  

IALT 1.582.750  

   

Aktivitetspulje   880.000 

Aktiviteter og kurser for medlemmer  25.000 
Møder, repræsentantskabsmøde, Kulturelle Samråds 
landskonference, samt inspirationstur  15.000 

Websideudvikling, markedsføring, annoncering  25.000 

Ny grafisk identitet  10.000 

Kulturprisuddeling 2021  40.000 

Vælgermøde med fokus på kulturen  10.000 

Campingvogn drift  3.000 

Skiveegnens Kulturuge   15.000 

Medarbejder kørsel, telefoni, it-programmer m.m.  7.000 

Honorar - Skive Bibliotek  25.000 

Løn til Kulturmedarbejder  470.000 

Løn til Økonomimedarbejder   52.000 

Nye tiltag  5.750 

Samlede udgifter;   1.582.750 
 
Regnskab og budget blev godkendt 
 

6. GODKENDELSE AF HANDLINGSPLAN 
Fremlæggelse ved formand Jeppe Tandal 

• Aktivt bidrage til at genstarte Skiveegnens kulturliv med afsæt i behov, der er opstået i kølvandet 
på pandemien 

• Administrere aktivitetspuljen og kvikpuljer til bl.a. kulturugen på 650.000 kr.  
• Udvikle og afvikle kurser, fyraftensmøder, netværk og kulturcaféer (8. pr. halvår) 
• Afvikle vælgermøde om kulturen på Skiveegnen den 10. november i Skive Theater 
• Få udarbejdet en ny visuel identitet til Kulturelt Samråd 
• Inspirationstur og deltagelse i konferencer for at få inspiration udefra til egnens kulturliv 
• Være medarrangør på Skiveegnens Kulturuge og byde ind med egne initiativer: kulturcirkler, pop-

up events, Puslespil mv. 
• Campingvognen får nyt interiøre - og rykker ud til Kulturugen, SkiveMødet og Børnekulturnatten. 

Samt lånes ud til medlemmer. 
• Kulturprisuddeling i efteråret 2021 
• Sekretariat: Styrke forbindelsen til medlemmerne gennem rådgivning, relevante tilbud og besøg 
• Skabe synlighed omkring kuturlivet: Kampagner, kommunikation, blogindlæg, facebook , 

nyhedsmails og website 
 
Der stilles forslag om at gentage live stream af Kulturprisuddelingen som supplement til den 
fysiske event for at nå ud til flere. Generelt erfaring om nogle af samrådets aktiviteter afholdes 
online alene eller som kombi. Drøftes i bestyrelsen 
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