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REFERAT  
Repræsentantskabsmøde  

Den 25. april 2022 kl. 19-21 i Skive Theater 
 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Lone Knudsen vælges som dirigent og Eva Mørup Mikkelsen vælges som referent.  

Lone Knudsen meddeler forsamlingen, at repræsentantskabsmødet er lovligt varslet, da 

det blev offentliggjort i dagspressen den 9 marts, og derfor indenfor 6 ugers fristen. 

Det blev varslet i mail til medlemmerne den 24.02 og igen den 17.03.  

Dagsorden er efter vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
V. formand Betina Kæseler 

• 2021 var et begivenhedsrigt år i Kulturelt Samråd. Et år, der igen var præget af 

Corona, men heldigvis også masser af fysiske møder. Vigtige nedslag fra 

beretningen: 

o Rune Breiner fra KULT’en og Anja Brejner fra Musikskolen fik plads i 

bestyrelsen ved kampvalg.  

o 20 nye medlemmer i Samrådet – i alt 127 medlemmer. 

o Uddeling af midler fra Aktivitetspuljen: 
▪ I 2021 blev der uddelt for godt og vel en halv million kr. i 

Aktivitetspuljen. Herunder blev 35 projekter støttet gennem 

kvikpuljen (op til 10.000 kr) 

o Vi har arbejdet med at styrke sammenhængskraften 

▪ Gennemførte 1. udgave af Skiveegnens Kulturuge i samarbejde 

med Skive kommune. Her gav vi støtte til mere end 50 aktiviteter, 

koordinerede fællesskabende aktiviteter; herunder skattejagt med 

puslespilsbrikker med billeder af alle medlemmer 

o Vi har arbejdet med at styrke synligheden 

▪ Bl.a. Lykkes det os at genenmføre Live udgave af årets 

Kulturprisuddeling i teatersalen i november med over 100 

tilmeldte og mange lokale kulturelle indslag. To hædringer, dels af 

Limfjorden Rundt, der modtog Skive Kommunes Kulturpris, dels af 

Kaj Fjendbo, der blev kåret som Årets Otto.  
▪ Kulturcamperen blev indrettet af elever af Krabbesholm og 

rykkede bl.a. ud til Skivemødet, kulturugen, samt stillet til 

rådighed for samrådets medlemmer 
o Vi har arbejdet med at styrke kulturlivet 

▪ Der blev afholdt medlemsmøder, netværksmøder og kurser, der 

var gratis for medlemmerne. Herunder Design i Canva, MobilFilm 

og Sociale medier, Fundraising, infomøder, online kurser, opstart 
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af netværk for forfattere på egnen samt infomøde om 

Skiveegnens Kulturuge.  
▪ Eva har stået til rådighed for medlemmer med rådgivning, 

sparring og hjælp. Bl.a. har der været stor brug for hjælp ift. 

corona restriktioner.  
▪ Vi deltager i arbejdsgruppe omkring Liv i banegården 

o Vi prøver at være et talerør for vores medlemmer 
▪ Ifm. Kommunalvalget arrangerede vi vælgermøde med fokus på 

det kulturelle område  
▪ Vi har afholdt temamøde med KFU i maj 
▪ Etableret et styrket samarbejde med Frivilligcenter Skive og Skive 

idrætssamvirke; bl.a. lavet en film om genåbningen efter corone.  
▪ Vi besøgte Skivemødet 

 
Betina slutter beretningen af med at takke Preben Kjærulff fra Skive Kunstforening og 

Lisbeth fra Fokus, der efter lang tro tjeneste har valgt ikke at genopstille til valg i år. 

Tak for jeres bidrag og det gode samarbejde. 

 
3. Eventuelle udvalgsberetninger 

Ingen udvalgsberetninger 
 

4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

 
5. Godkendelse af regnskab og budget 

Regnskab 2021 fremlægges og godkendes (se bilag 1) 

• Overførte midler 306.137 kr. grundet corona. Brugt i alt 1.166.621 kr. 

Budget 2022/2023 fremlægges og godkendes (bilag 2) 

 

6. Godkendelse af handlingsplan 
Handlingsplan fremlægges og godkendes 

• Kulturelt Samråd vil således i 2022: 
o Administrere aktivitetspuljen og gennem kvikpuljer bidrage med økonomisk støtte til 

aktiviteter under store kulturelle begivenheder på egnen. 
o Være paraplyforening med eget sekretariat 
o Være medarrangør på Skiveegnens Kulturuge 2022 sammen med Skive Kommune. 
o Være primus motor på at lave fællesskabende aktiviteter, der synliggør kulturen og 

vores medlemmer under Skiveegnens Kulturuge, bl.a. med at udvikle, søge midler til 

og facilitere en Fællesscene for medlemmer i midtbyen, så kulturugen også målrettes 

dem der ikke selv opsøger kulturen. 
o Afholde ca. 6 kompetencegivende kurser for medlemmer 
o Afholde ca. 2 kulturcaféer, der styrker fællesskabet mellem kulturaktører og 

sammenhængskraften i kommunen. 
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o Afholde fyraftensmøder, der styrker foreningsarbejdet 
o Afholde Frivillig Fredag (september) og Frivillighedsevents for gymnasieelever med 

kulturelle foreningers medvirken (marts). Begge dele I samarbejde med Frivilligcenter 

Skive og Skive idrætssamvirke 
o Vi vil indgå i forskellige fora, hvor vi fremmer kulturens interesser, skaber synlighed og 

synergier på tværs. Vi deltager bl.a. i udviklingsgruppen: Liv i banegården, 

Aktivitetsgruppen for mere kultur i midtbyen, Styregruppen for Sammenholdet 

(adgangen til foreningslivet for folk med udviklingshæmning). 
o Undersøge interessen for og evt. initiere et tværgående projekt om kulturen som 

sundhedsfremme mellem egnens kulturinstitutioner, kulturforeninger, jobcenter og 

sundhedsinstitutioner. 
o Afholde Kulturprisuddeling 2022 og hermed bidrage til at styrke synligheden og 

stoltheden af de kulturelle flagskibe og frivillige ildsjæle 
o Bidrage til formidlingen af kulturlivet på egnen gennem kulturskive.dk, Facebook og 

blogindlæg på Skiveportalen 
o Skabe synlighed ved at deltage i kulturlivets store begivenheder i hele kommunen 

med campingvognen (eks. Kulturugen). Vognen kan også lånes af medlemmer til 

deres aktiviteter. 
o Deltage i Temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget i maj og bidrage til at sætte 

kulturpolitikken i spil, samt formidle kulturpolitikken 
o Vi vil være åbne for medlemmernes nye ideer og stiller med sparring og facilitering af 

processer hos medlemmerne. 
o Færdigudvikle vores visuelle identitet 
o Tage del i Ukraineindsatsen på egnen i samarbejde med de øvrige paraplyforeninger 

på frivillighedsområdet. 
 

7. Valg til bestyrelsen 
Følgende blev valgt til bestyrelsen:  
• Ellen Bye Nielsen (Karolines Hus) (valgt for en 2. årig periode i 2022) 

• Niels Sohn (Limfjorden Rundt) (blev valgt for en 2. årig periode i 2022) 

• Lasse Højgaard (Furkunst.dk) (valgt for en 2. årig periode i 2022)  

• Jeppe Tandal Nielsen (Perron Perron) (valgt for en 2. årig periode fra 2022) 
 

Valg af minimum 2 suppleanter (for 1 år) 

• Valentin Vorobat (1. suppleant) 

• Helle Kjærulff Søndergaard (2. supplean) 
 

8. Eventuelt  
Lone Knudsen fortæller om muligheden for at søge Bustrup Fonden 
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Bilag 1: Regnskab 2021 

  
INDTÆGTER 2021     

 Drift Løn Akt. Pulje I alt 

Overførte midler (ØD) 91.137  215.000 306.137 

Aktivitetspuljen   646.300 646.300 

Driftsmidler fra KFU 152.900   152.900 

Kulturmedarbejder  458.800  458.800 

 244.037 458.800 861.300 1.564.137 

      

UDGIFTER 2021      

 Drift Løn Akt. pulje I alt 

Aktivitetspuljen   506.680 506.680 

Kulturmedarbejder m sundhedsforsik. 482.098  482.098 

Løn til økonomimedarbejder 59.006  59.006 

Honorar - Skive Bibliotek 25.000   25.000 

Medarb. Telefon, kørsel, it-prog. mm 10.745   10.745 

Webside, PR mm 16.780   16.780 

Møder, rep. Møde mm 8.100   8.100 

Campingvogn drift 1.430   1.430 

Aktiviteter og kurser for medlemmer 13.750   13.750 

Kulturprisuddeling 29.270   29.270 

Nye initiativer 1.157   1.157 

Ny grafisk identitet 12.500   12.500 

 118.732 541.104 506.680 1.166.516 

      

Resultat 125.305 -82.304 354.620 397.621 

      

Overført ØD 43.001  354.620 397.621 
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Bilag 2: Budget 2022 
 
INDTÆGTER  

 Drift Løn Akt. Pulje I alt 

Overførte midler (ØD) 43.001  354.620 397.621 

Aktivitetspuljen   656.900 656.900 

Driftsmidler fra KFU 155.400   155.400 

Kulturmedarbejder  465.700  465.700 

 198.401 465.700 1.011.520 1.675.621 

      

UDGIFTER      

Aktivitetspuljen   1.011.520 1.011.520 

Kulturmedarbejder m sundhedsforsik. 490.000  490.000 

Løn til økonomimedarbejder  41.000  41.000 

Honorar - Skive Bibliotek 25.000   25.000 

Medarb. Telefon, kørsel, it-prog. mm 5.000   5.000 

Webside, PR mm 25.000   25.000 

Møder, rep. Møde mm 12.000   12.000 

Campingvogn drift 3.000   3.000 

Aktiviteter og kurser for medlemmer 20.000   20.000 

Kulturprisuddeling 25.000   25.000 

Ny grafisk identitet 3.000   3.000 

Nye initiativer 10.000   10.000 

Diverse 1.000   1.000 

 129.000 531.000 1.011.520 1.671.520 

      

Resultat 69.401 65.300 0 4.101 

      

Overføres til ØD 4.101  0 4.101 

 

 

 
  

 


