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Referat 

Dagsorden – møde i Den Politiske Styregruppe 

12.02.2021 kl. 13 - 15 

Afholdes over Teams 

 

Deltagere: 

Den Politiske Styregruppe:        Linda Frederiksen, Thorbjørn Kolbo Andersen, René  

      Tuekær, Martin Lohse  

 

Den Administrative Styregruppe: Kim Dawartz, Jesper Kjærulff, Annette Lisa Kjær, Lene Rikke Bresson, Morten     

      Rus Hatorp, Benny Agergaard 

 

Sekretariat:                               Trine Marxen  

 

Afbud / Ikke til stede: Tine Vinther Clausen, Mikkel Lundemann Rasmussen 

 

Dagsorden: Møde i Den Politiske Styregruppe 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser  

3. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

4. Orientering: Ny Kulturaftale 2021-2024 

5. Beslutning: Om rammer for den fortsatte projektudvikling af den ny Kulturaftale 2021-2024 

6. Orientering: Mødedatoer for DAS (Den Administrative Styregruppe) & DPS (Den Politiske 

Styregruppe) 

 

7. Drøftelse: Evt. 

8. Drøftelse: Bordet rundt 

 

 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling  

Den Administrative Styregruppe (DAS) indstiller, at Den Politiske Styregruppe (DPS) godkender dagsordenen  

  

Sagsfremstilling  

Fast punkt på dagsordenen.  

  

Beslutning i DPS  

Dagsorden er godkendt.  
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2. Meddelelser 

 

Der er følgende meddelelser:  

 

 Sekretariatet har ansat barselsvikar Trine Marxen for koordinator Johanne Sparre Rickers pr. 4.1.2021 til 

januar 2022. Efter kort overlap er Johanne gået på barsel.  

 Kommunerne bliver opkrævet ultimo januar for deres bidrag, efter indbyggertal januar 2021.  

 Økonomisk status for Kulturregionen 

 

Der er nogle mindre overskud fra perioden 2015-2019 og de tilbagebetales til kommunerne. Regnskabet 

for 2020 forventes at følge budgetterne. 

 

Beslutning i DPS 

Meddelelserne er taget til efterretning.  

 

3. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe (DAS) indstiller, at Den Politiske Styregruppe (DPS) tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

DAS orienterer her DPS om status på Tillægsaftalen 2020 vedr. fremdrift i projekter, der afvikles i 2021 grundet 

COVID19, som modtager kulturaftalemidler og tidl. Amtsmidler.  

 

Beskrivelse af sagen 

DAS orienterer løbende DPS om nyt fra den forrige aftaleramme, Tillægsaftalen 2020, herunder status på 

fremdrift i kulturaftaleprojekterne, der har modtaget Puljen fra kultur i hele landet (Billedskolen Storstrøm, 

FællesVærk - Film & Performance, Billede & Musik, Fyr Den Auf, Netværket Kulturstrømmen, CulturePoint 

(afsluttet) og Ensemble Storstrøm (afsluttet) ), og projekter, der har modtaget tidligere 

kommunalfuldmagtsmidler (Lys over Lolland og Cantabile 2 – Waves Festival).   

  

Det er DASs vurdering, at alle projekter overordnet forløber som de skal. DAS har dog en usikkerhed om 

COVID-19 i sidste ende vil påvirke projekternes realisering, i værste tilfælde kan det betyde at projekterne ikke 

kan realiseres og statens andel tilbagebetales. Derfor har DAS bedt Sekretariatet om at følge de resterende 

projekter tæt.  

 

Billedskolen Storstrøm  

Billedskolen forventer at afvikle udskudte projekter fra 2019 og 2020 samt afvikle aktiviteter for restmidler fra 

2015-2018, hvilket kræver særlig koordinering med kommunerne.  

Fra 2020 ligger tre indsatser – videndeling, designweekender, samt en indsats for dagplejeområdet. Fra 2019 

ligger der individuelle projekter i hver kommune, med det formål, at møde nye brugergrupper og nå børn, der 

ikke nødvendigvis selv finder vej til Billedskolen.  
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Billedskolen er pr. 1/1 2021 overgået til en samdriftsaftale mellem Vordingborg, Stevns, Faxe og Næstved 

Kommuner. 

 

FællesVærk - Film & Performance, Billede & Musik 

Ét digitalt indslag der inddrager Kulturregionens børn og unge 3-15 år som medskabere igangsættes slut januar 

2021 under overskriften ’Min Coronabobbel’. Tegninger, collager, film mm. kan sendes til Filmfabrikken som 

klipper små videoer sammen til fælles fortællinger. TV2Øst deler både opfordringen til at sende ind, samt 

forventeligt de færdige videoer på deres SoMe. Ligesom Kommunerne gerne må dele. TV2Øst laver som 

supplement en artikel med Filmfabrikken/Jeppe og Sigrid om baggrunden. Herudover tiltænker projektgruppen 

at afvikle et format, der giver mening, et fysisk møde/workshop senere på året. De færdige små film bliver 

tilgængelige fra hjemmesiden www.ungdommensdokumenta.dk (under udvikling/februar). 

 

Fyr Den Auf Musik og Kunstfestival  

Projektgruppen tænker i et andet format, der giver mening i 2021, som kan ses som udvikling, planlægning og 

optakt til en Ungdommen Dokumenta-festival 2022. (se punkt 5: Projektudvikling under den Ny Kulturaftale 

2021-2024) Indslaget ’Min Coronabobbel’ hører også delvist under dette projekt.    

 

Netværket  Kulturstrømmen  

Ud fra undersøgelse og anbefalinger vil der blive tilbudt en eller flere workshops/webinarer/seminarer for de 

232 medlemmer. Derudover er der fortsat adgang for medlemmerne til Fonde.dk. 

Culture Point (afsluttet 2020) 

Culture Point videreføres nu af Visitor organisationerne via Visitspot. https://visitorspots.dk/  

Projektejerne ønsker at udarbejde en fælles pressemeddelelse med Kulturregion Storstrøm, som officiel 

afslutning på projektet.   

 

Ensemble Storstrøm (afsluttet 2020) 

Alle projekter er gennemført, der udstår alene enkelte spørgsmål i forhold til rapportering og økonomi. Der er 

indledt en dialog med Ensemble Storstrøm om deres bidrag ind i Kulturaftalen 2021-2024.  

 

Tidligere Kommunale Fuldmagtsmidler 

Alt kører som det skal for både Lys over Lolland og Cantabile 2 – Waves festival, på de vilkår og usikkerheder, 

som de er underlagt med corona-situationen. Der er indledt en dialog med både Cantabile 2 og Lys over Lolland 

om deres bidrag ind i kulturaftalen 2021-2024.  

 

Lys over Lolland v. Susanne Grue Jørgensen 

De har i det forgangne år været i tæt dialog med de mange kunstnere, inviteret til 20 år jubilæet, og alle har givet 

tilsagn om at medvirke i 2021. LoL planlægger at afvikle d. 20 – 29. august på Saxkjøbing Sukkerfabrik, og 

omegn.  

 

Cantabile 2 – Waves festival v. bl.a.  

De forventer at festivalen afholdes 22.-28. august, og at de kan tage hånd om evt. restriktioner så den kan 

afholdes på forsvarlig vis. De er i fuld gang med at udarbejde forskellige scenarier for publikumshåndtering.  

 

For nærmere uddybelse henviser DAS DPS til Bilag 1 for de projektansvarliges egne indsendte statusser for 1. 

kvartal 2021. 

http://www.ungdommensdokumenta.dk/
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Bilag  

Bilag 1) Projektstatus for tillægsaftalen 2020 

 

Beslutning i DPS 

Der blev i øvrigt også oplyst om filmen ”Rystelser”, under projektet FællesVærk. Se den her: 
https://www.facebook.com/Filmfabrikken.  
 
Orienteringen er taget til efterretning. Sekretariatet følger op på Visitor organisationerne og indhold på 
hjemmesiden.   
 

 

4. Orientering: Ny Kulturaftale 2021-2024  

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe (DAS) indstiller, at Den Politiske Styregruppe (DPS) tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Kulturaftale 2021-2024 er underskrevet af Kulturministeren. Der blev udsendt en fællessag i december 2020, der 

skulle understøtte godkendelsen i de enkelte kommuner. 5 ud af 6 kommuner har godkendt aftalen. Den sidste 

forventes godkendt. Sekretariater koordinerer derefter indsamling af underskrifterne, og leverer til Slots-og 

Kulturstyrelsen. 

 

Kulturministeren udsender en pressemeddelelse med citater fra alle 12 Kulturregioners formænd, i løbet af 

februar.  

 

Datoer for godkendelse af aftalen  

Faxe: 12. januar 2021 

Vordingborg: 12. januar 2021 

Lolland: 16. januar 2021 derefter i Byrådet 26. januar 2021 

Guldborgsund: 20. januar 2021 

Næstved: 25. januar 2021 

Stevns: 10. februar 2021  

 

- Kort statusrunde på dét fra deltagerne.  

 

Bilag 

Bilag 2) Kulturaftale 2021-2024 mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm. 

 

Beslutning i DPS 

Taget til efterretning.  

 

Link til Kulturaftalen på slots- og kulturstyrelsens hjemmeside: 

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-kommuner/ 

 

 

https://www.facebook.com/Filmfabrikken
https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-kommuner/
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5. Beslutning: Om rammer for den fortsatte projektudvikling af den ny Kulturaftale 2021-2024 

 

Indstilling 

DAS indstiller: 1) at DPS godkender rammer og retning for projektudviklingen af Kulturaftale 2021-24 herunder 

de foreløbige projekter: Kulturregion Film, Design Fremtiden, Ungdommens Dokumenta-festival og 

Bæredygtigheds-puljer, samt projekter med Ensemble Storstrøm og de to projekter under tidligere Kommunale 

Fuldmagtsmidler; Lys Over Lolland og Cantabile2, og) 2) at DAS får mandat til at udmønte budgettet til de 

godkendte projekter.  

 

Sagsfremstilling 

Nærmeste allerede inden Kulturaftalen var bekræftet af ministeren, blev der taget indledende initiativer på 

udvikling af de to indsatsområder i Kulturaftalen hhv. ’Kultur til Tiden’ og ’Kulturens bidrag til bæredygtig 

udvikling’, for at skabe fremdrift, på Kulturaftalen.  

 

Særligt i Kultur til Tiden er der god gang i udviklingen af 3 projekter, og ét 4. på scenekunst vil følge senere. På 

det andet indsatsområde Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling, er der perspektiv på 2 bæredygtighedspuljer, 

et bæredygtighedspanel med både kommunale og private aktører, og eventuelle øvrige initiativer kræver 

yderligere udvikling.  

 

DAS vurderer, at der er en god stemning i arbejdsgruppen (kulturkonsulenterne fra de 6 kommuner) og 

udviklingsgrupperne (en blanding af kulturkonsulenter og relevante aktører) for 2021.   

 

Kulturaftalen i øvrigt 

Der pågår i øvrigt en dialog med både Lys over Lolland og Cantabile 2, samt projekter for Ensemble Storstrøm 

om deres indpasning i kulturaftale 2021-2024. 

 

Beskrivelse af sagen 

 

Kort status på indsatsområderne:    

 

Kultur til tiden 

 

Underområde: Film  

Kulturregion Film: Alle børn og unge i Kulturregion Storstrøm skal have mulighed for at opleve film, forstå filmsproget og selv 

udtrykke sig i levende billeder. (Filmfabrikken 2021). Filmfabrikken, Søllested Bio og Sigrid Abrahamsen arbejder med 

filmprojektet som kommer til at indeholde et mix af skolekurser, en skolefilmfestival eller filmværksteder, hvor 

man for eksempel i samarbejde med den lokale ungdomsskole kan tilbyde børn og unge undervisning. Der 

arbejdes på at sikre god involvering af eksisterende filmaktører og filmtilbud på området.   

 

Underområde: Design 

Design Fremtiden: Kan ungerne være med til at designe fremtiden? Sigrid Abrahamsen/leder Talentskolen & 

Billedskolen Storstrøm arbejder med designprojektet, der kommer til at indeholde et kompetenceløft af lærere i 

folkeskolen i Kunsthåndværk og design (Sløjd og Håndarbejde)- a la Billedskolen Storstrøm model. Der arbejdes 
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på at sikre god involvering af eksisterende designaktører, tilbud og faciliteter på området, og der er luftet 

mulighed for at initiativerne kunne være med på Ungdommens Dokumenta-festival (se nedenfor)  

 

Underområde: Scenekunst  

I 2019 afholdtes en workshop med Kulturregion Storstrøms scenekunstaktører. Der er mange og mange dygtige 

aktører i regionen, og alle parter bliver inviteret senere, når igangsættelse af underområdet forventes begyndt 

senere på foråret. (jf. Bilag 3 - Projektudviklingsmatrix).  

 

Ungdommens Documenta-festival 

Festival-/koncert-/tournéformat, der inddrager børn og unge som medskabere af kunst- og kulturoplevelser. Vil 

bl.a. bestå af produktioner på pilotforløb, have delfokus på medier/digitale formidlingsformer (imødekommer 

også evt. fortsatte Covid-19 restriktioner) samt bæredygtighed. Tovholder på idéprojektet er kulturkonsulent 

Morten Svarre (Stevns). Projektet Fyr den Auf var tænkt som en pilot. Det forventes at udvikling og involvering 

af ressourcepersoner og samarbejdspartnere igangsættes i efteråret 2021, mod forventet afvikling i 2022.  

 

Målgruppe Ungdommen - Hvor er ungdommen – hvad vil de?  

Hvordan får man ungdommen med som medproducenter?  Det drøftes i arbejdsgruppen (kulturkonsulenterne), og kan 

pege på forskellige undersøgelser, der kan bruges til åben invitation til ressoucepersoner/samarbejdspartnere til 

nye projekter, der også kan gå på tværs af begge indsatsområder.  

 

Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling  

 

”Første projekttår vil være et modnings år, hvor det undersøges, hvor kulturen kan spille en optimal rolle for den bæredygtige 

udvikling i lige præcis vores sammenhæng, og hvor projekter udvikles og søsættes fra.” (Kulturaftale 2021-24 s. 13) 

 

Bæredygtighedspanel  

Resultaterne fra én indledende workshop i december, med deltagere fra forskellige fagområder fra alle 6 

kommuner, bearbejdes af arbejdsgruppen (kulturkonsulenterne) og følges op med en workshop/møde 4. marts.  

 

Der arbejdes på 1) etablering af ét bæredygtighedspanel 2) få et antal projektidéer på bordet 3) tilknyttet et antal 

relevante deltagere, der ønsker at deltage i videre projektudvikling. 

Der er opmærksomhed på at få de tre arbejdsmæssige tilgange til bæredygtighed, nævnt i kulturaftalen, 

repræsenteret hhv. en miljømæssig, social og/eller økonomisk.(Kulturaftale 2021-2024 s. 13) 

   

Bæredygtighedspuljer:  

DAS er positivt stemt overfor muligheden for 2 frie bæredygtighedspuljer hhv. 1) ’Mikrolegatpulje’ og 2) en 

større pulje – eller åben invitation til større projekter - og har bedt Sekretariatet om at se kriterier og 

retningslinjer herfor. Skitse under udarbejdelse..  

 

Kort kan siges om: 

’Mikrolegatpuljen’: Det er muligheden for en let og smidig involvering af mange med chancen for at nogle af 

aktiviteterne har potentiale til at vokse og blive et større projekt i Kulturaftalen 2021-2024. Den kan give 

vidensdeling på tværs af kommunerne, vi kan lære af hinanden, har en grad af risikovillighed og er i tråd med 2 af 

de 4 strategiske målsætninger i Kulturaftalen 2021-2024 (side 10). - Vi vil have mod til vildskab, og – Sammen vil 

vi gribe det, der er ved at vokse.  
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En større pulje – eller åben invitation: Fordelen er at kunne invitere kommunernes store institutioner med til at 

søge eller skabe projekter + institutionerne har mulighed for at søge eksterne midler. 

 

Bilag  

Bilag 3) Projektudviklingsmatrix m DAS- og DPS-møder i 2021 

 

 

Beslutning i DPS 

Indstillingerne er godkendt. Med følgende kommentarer: Opmærksomhed på at unge og børn skal 

være den spirende og skabende kraft vs blot involvering.  

 

 

6. Godkendelse: Mødeplan for DPS (Den Politiske Styregruppe) 

 

Indstilling 

DAS indstiller at DPS godkender mødeplan DPS 2021.  

 

 

Sagsfremstilling 

 

DPS – møder 2021 

1. kvartal: 12. februar kl. 13-15 

2. kvartal: 14. juni kl. 15-17   

3. kvartal: 6. september kl. 15-17   

4. kvartal: 6. december kl. 15-17   

 

Beslutning i DPS 

Datoerne er godkendt. Sekretariatet aftaler med DAS, hvor vi skal mødes, gerne med kulturindslag.   

 

 

7. Drøftelse: Evt. 

 

Punktet er til fri drøftelse 

 

 

8. Bordet rundt  

 

Medlemmerne opfordres til at dele nyt fra kommunerne. 


