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Referat af møde i Den Politiske Styregruppe 

06.12.2021 kl. 15 - 17 

Afholdt Holmegaard Værk 

Adresse: Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard 

Mødelokale: Tørven 

Googlelink 

 

Deltagere: 

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

 

 

Den Administrative Styregruppe:  Benny Agergaard, Kim Dawartz, 

Annette Lisa Kjær,  

Lene Rikke Bresson (via Teams), Jesper Kjærulff, Louise Boye 

Moe (stedfortræder for Morten Rus Hatorp) 

 

Sekretariat                          Trine Marxen  

 

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

Clausen, Morten Rus Hatorp.  

 

1. Beslutning: Godkendelse af Dagsorden 

2. Meddelelser fra Den Administrative Styregruppe (DAS) 

3. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

- Billedskolen Storstrøm 

- Fællesværk 

- Fyr den Auf 

- Netværket Kulturstrømmen 

4. Orientering: Status på projekter under Kulturaftale 2021-2024  

- Filmlab Storstrøm 

- Ensemble Storstrøm 

- Ungdommens Dokumenta  

- Bæredygtighedspuljer  

- Cantabile 2 

- Lys over Lolland 

5. Beslutning: Igangsættelse af projekter under Kulturaftale 2021-2024 

- Design  

- Scenekunst 

6. Orientering: Hvordan evaluerer vi i forbindelse med Kulturaftalen 2021-2024 

7. Drøftelse: Opsamling på anbefalinger / gode råd til ny styregruppe - SWOT   

8. Drøftelse: Evt. 

9. Drøftelse: Bordet rundt 

https://g.page/holmegaardvaerk?share
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1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

Punktet er fast på Den Politiske Styregruppes dagsordener. 

 

Beslutning i DPS 

Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Orientering: Meddelelser fra Den Administrative Styregruppe (DAS) 

 

Indstilling 

DAS indstiller, at Den Politiske Styregruppe (DPS) tager meddelelserne til efterretning. 

 

Der er følgende meddelelser:  

 

 Kulturaftalen er godkendt i Byråd/Kommunalbestyrelsen i alle kommunerne. Sekretariatet 

har orienteret Ankestyrelsen herom. 

 Pressemeddelelser udsendt primo november. 

 Barselsvikaren for koordinatoren i Sekretariatet forlænges til medio marts 2022, pga. 

koordinators ferie. 

 Koordinatoren i Sekretariatet har deltaget i Følgegruppemøde med de andre kulturregioner, 

i Sønderborg.  

 

Beslutning i DPS 

Meddelelserne taget til efterretning. 

 

 

3. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

 

Indstilling 

DAS indstiller at DPS tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

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

COVID19.  

 

Beskrivelse af sagen 

De projektansvarlige for kulturaftaleprojekterne (Billedskolen Storstrøm; FællesVærk - Film & Performance, 

Billede & Musik; Fyr Den Auf - Musik- og Kunstfestival; og Netværket Kulturstrømmen) indsender 

projektstatusser til Sekretariatet til løbende orientering af DAS og DPS.  
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Der rapporteres kun på de projekter, som ikke er afsluttet.  

 

Opmærksomhedspunkt  

Sekretariatet og DAS har løbende fulgt op på, om COVID19 ville have en påvirkning på realisering af 

projekterne. Eventuelle restmidler skulle i så fald tilbagebetales til Slots- og kulturstyrelsen samt kommunerne. 

Det har først vist sig her i efteråret, at Billedskolen Storstrøm havde et større restbeløb til rådighed på ca. 

400.000 kr. Årsagen er, at Billedskolen grundet den lange nedlukning i foråret har haft svært ved at nå at afvikle 

så mange børnehave- & dagplejeforløb, som forventet, og samtidig er der projekter, som er blevet billigere.  

 

Efter aftale med DAS har Billedskolen Storstrøm udviklet et projekt til børnehavebørn for restmidlerne. 

Projektet afvikles inden årets udløb. Læs mere nedenfor.  

  

Billedskolen Storstrøm 

Billedskolen har udviklet og afviklet de projekter, som er aftalt med aftalekommunerne. (Se Billedskolen 

Storstrøms aktiviteter 2021 i bilag 1 - eftersendes)  

I november/december afvikles projektet ’Kunsten ud i børnehaverne’, for restmidlerne. Det er et kunstnerisk 

koncept, der består af en kuffert/taske med inspirationsbog, der udvikles til lejligheden samt materialer. 

Billedskolen forventer at nå ca. 6000 børn med projektet, og anledningen er en ’nytårsgave’. Via pædagogernes 

kreativitet med børnene, vil det nå forældrene, som så også bliver bekendt med Billedskolen Storstrøm. På den 

led, vil projektet leve op til målet om ”Videreudvikling af vækstlag og formater for børn og unges kreative udfoldelse samt til 

en kulturel fødekæde”. 

 

Lolland og Guldborgsund Kommuner har efter aftale med Billedskolen, Sekretariatet og DAS, selv stået for 

deres billedkunstfaglige aktiviteter, for deres del af tillægsaftale 2020- midlerne, da de ikke er med i driftsaftalen 

for Billedskolen. Lolland og Guldborgsund rapporterer til Billedskolen, som står for den endelige afrapportering 

til Kulturregionen primo 2022.  

 

Fællesværk 

På tværs af kunstarterne film, musik, teater og kunst inviteres regionens børn til at samskabe eksperimenterende 

film. Den første workshop blev afholdt i Søllested Bio d. 6.-7. november, mens den anden afholdes på 

Rønnebæksholm d. 20.-21. november. Der er arrangeret buskørsel til begge workshops med stop i alle 

kommuner. Fordelt på to-tre ruter. Resultatet (filmene) fra workshops forventes offentliggjort på 

Kulturregionens og arrangørernes hjemmesider.   

 

Fyr den Auf 

DPS godkendte på mødet 6.september 2021, at Fyr den Auf afvikles i form af to hackertons, som optakt til 

Ungdommens Dokumenta. Herunder at der opstartes en hjemmeside, som kan rumme unges bidrag og 

interaktion inden for de mange kunstarter regionen byder på – ikke mindst udkommet af indsatserne i 

kulturaftaleprojekterne:” Kultur til tiden” og ”Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling”, samt markedsføring af 

projektet.  

 

Da Fyr den Auf er en optakt til et nyt godkendt projekt i Kulturaftalen 2021-2024, har Sekretariatet godkendt, at 

projektansvar og aftale for Fyr den Auf overgår fra Talentskolen i Næstved til Stevns Kommune. 

Talentskolen/Billedskolen indgår stadig i styregruppen. Midlerne på 102.504 kr. overføres til Stevn Kommune 

fra Talentskolen. 
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Medio november er der ansat en projektleder til Ungdommens Dokumenta, med erfaring i ungekultur og 

musikarrangementer.  

 

Plan for afvikling:  

I december, 2021 afholdes de to hackathons, hvor unge på tværs af regionen arbejder med koncepterne omkring 

Ungdommens Dokumenta. De to weekender budgetteres til 25.000 kr. Herudover arbejder projektgruppen på at 

benytte midler på hjemmeside og markedsføring fx ved at inddrage et bureau, som evt. kan være med under 

hackertons, således at de unge er medskabende under dette event.   

 

Læs afviklingsplanen i bilag 2  

 

Netværket Kulturstrømmen:  

Der afholdes 2 gratis kompetencegivende arrangementer for Netværket Kulturstrømmens medlemmer. En 

konference 18. november om Frivillighedskultur – rekruttering og fastholdelse - i kunst og kulturbranchen, på 

STARS i Vordingborg, og en Fundraising workshop: Få midler til dit projekt, 7. december med administrator fra 

Fonde.dk.  

Se invitationer og program i bilag 3 

Bilag  

Bilag 1 Billedskolen Storstrøms aktiviteter 2021  

Bilag 2 Fyr den Auf - afviklingsplan 2021-2022 

Bilag 3 Netværket Kulturstrømmen – invitationer og program 

 

Beslutning i DPS 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

 

4. Orientering: Status på projekter under Kulturaftale 2021-2024  

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

De projektansvarlige for kulturaftaleprojekterne i kulturaftalen 2021-2024 (Filmlab Storstrøm, Ensemble 

Storstrøm, Ungdommens Dokumenta) samt modtagere af tidligere amtsmidler (Lys over Lolland og Cantabile 2) 

sender statusser til Sekretariatet hvert kvartal til orientering af DAS og DPS. Sekretariatet orienterer om projekter 

i Bæredygtighedspuljerne.   

 

Beskrivelse af sagen 

 

Filmlab Storstrøm  

Der er godt gang i projektet, hvor der er etableret en fin dialog mellem kulturkonsulenterne og filmfabrikken. 

Der er i efteråret afholdt ét eller flere møder i alle kommuner om udvikling og igangsætning af aktiviteter, og selv 

om det sker i forskellige stadier, er der god ro på.   
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Der tegner sig fortsat et billede af flere forskellige indsatser i kommunerne, med både skolekurser, fritidstilbud 

herunder udvikling af et nyt format ”gå til Youtube”, samt skolefilmfestival og kompetenceløft. Således får 

regionen stadig en filmindsats, der er skræddersyet efter behov og muligheder i de respektive kommuner, hvor;  

 

- hvor børn og unge vil møde, skabe og bruge film, både i skolen og i fritiden 

- hvor et løbende kompetenceløft af lokale aktører sikrer en høj filmfaglighed 

- og som gennem tværæstetiske og tværkommunale samarbejder, skaber projekter som binder regionen sammen 

 

Den mere etablerede status fremgår af Filmlab Storstrøm egen status i bilag 4 

 

Ensemble Storstrøm  

Ensemble Storstrøm arbejder med projekterne; Understrømmen, en række naturkoncerter og USK (Unge spiller 

klassisk). Det er DAS vurdering at projekterne fremkommer i god fremdrift og udvikling. Mange nye projekter er 

igangsat, nye samarbejdspartnere er fundet og Børne- og ungeindsatsen er boostet.  

Alle kulturaftalemidlerne er disponeret for året 2021, og Sekretariatet har modtaget og godkendt Ensemblets 

budget for 2022.     

 

Den detaljerede beskrivelse og status på projekterne fremgår af Ensemblechefens egns status i bilag 5.  

 

Ungdommens Dokumenta 
Projektholder har medio november ansat en projektleder på deltid, som går i gang med rekruttering, planlægning 

og afvikling af hackertons (se også status for Fyr den Auf, under tillægsaftale 2020).    

 

Projektholder forventer at overføre og benytte en del af de 75.000 kr. til projektlederløn til 2022.    

 

Bæredygtighedspuljer 

Medio november er der modtaget 2 ansøgninger til Mikroprojektpuljen og 0 til den Regionaleprojektpulje.  

Der har været enkelte henvendelser om puljerne.  

 

Her er status på behandling af ansøgningerne: 

 

Mikroprojektpuljen  

 

Projektnavn: Recirkulering ansøgt 9945 kr. Tilsagn. Beløb i alt: 9945 kr. 

Projektet er et eksperiment, der undersøger hvordan man kan plantefarve tekstiler ved hjælp af naturlig 

energiproduktionen i en kompost. Det har både et kunstnerisk, kulturelt aspekt og er bæredygtigt på alle 

parametre.  

 

Sekretariatet orienterer kort på mødet om projektet.   

 

Projektnavn: Teater i forsamlingshuset ansøgt 20.000 kr. og der er givet et tilsagn med forbehold for 

projektets forankring. Sekretariatet afventer tilbagemelding herom.  

Et initiativ med teater og fællesspisning som trækplaster for primært børnefamilierne, til en debat om, hvad de 

sammen kan lave og bruge forsamlingshuset til. Det har primært et socialt bæredygtigt formål, hvor det handler 

om i fællesskab at finde en vej til at bevare de små lokalsamfund og landsbyer, fastholde befolkningen og undgå 

masseflugt til de store byer. 
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Indblik i sagsbehandlingen 

De tidligere erfaringer med puljerne har ført til gode drøftelser i arbejdsgruppen, herunder hvorvidt det er et krav 

eller en opfordring, at projekterne er bæredygtige på alle parametre; både socialt, miljømæssig og økonomisk (det 

økonomiske dækker puljemidlerne, i første omgang). Der er enighed om, at bæredygtighed er en bevægelse, og at 

vi ønsker at nå bredt ud, især med mikroprojektpuljen, og også få fat i dem, som ikke nødvendigvis har søgt før.  

 

Arbejdsgruppen og Sekretariatet har delt erfaringer om rådgiver/sparringsrollen, hvor det at stille nysgerrige 

spørgsmål og vejlede, forventeligt giver projektansøger mulighed for at tænke bæredygtigt i så mange dele af 

aktiviteten som muligt.  

 

Formidling af Bæredygtighedspuljerne  

Arbejdsgruppen har god tro på Bæredygtighedspuljerne, og fortsætter med at formidle til relevante 

grupper/personer. Konsulenternes kontaktinfo er skrevet ind på Kulturregionens hjemmeside, så folk også kan 

få fat i deres lokale konsulent for råd og vejledning ift. puljerne. Sekretariatet følger udviklingen tæt, og følger op 

i statusserne.   

 

Projekter der modtager tidligere amtsmidler 

 

Cantabile 2 - Waves Festival  

Cantabile 2 afviklede Waves Festival 2021 med succes i perioden 22. – 28. august. 

 

Se projektholders egen status i bilag 6  

 

Ift. til Kulturaftalens indsatsområder er det værd at bemærke, særligt 3 forestillinger, der i høj grad medinddrog 

det unge publikum. Én om beslutningsprocesser og fællesskabsfølelse (Pop Up Civilisation), en anden om 

sanselig oplevelse af omverdenen og sansernes forbindelse til følelsernes verden (Alter). Én tredje inddrog 

fragmenter fra publikums erindringer, både lykkelige og smertefulde, i relation til landskab og miljø (Experience).  

 

Samtidig har Waves Festival taget et stort skridt mod at blive en mere bæredygtig festival. De har arbejdet 

konkret med genbrug af materialer og reduktion af både madspild, plastik, benzin, papir mm.   

 

Sekretariatet opsummerer her festivalen i tal, efter samtale med Cantabile 2’s administrative medarbejder.   

 

I alt var der: 

 65 forestillinger på programmet, der foregik både ude- og indendørs i Vordingborg 

 18.186 publikummer fra alle 6 kommuner, omegn, København, Danmark og Internationalt.  

 50 frivillige fra Vordingborg, Næstved og Lolland, København, sågar Italien og Irland fra 16 år til 60+.  

 21 forestilling af 7 forskellige kompagnier på skoler i Faxe, Lolland og Vordingborg via programmet 

SKVULP, der nåede i alt ca. 3222 elever og personale   

 13 kompagnier der særligt henvendte sig med forestillinger primært til børn og unge 

 

Økonomi: Tilskuddet fra Kulturaftalen dækker aktiviteter relateret til medinddragende forestillinger/aktiviteter 

for børn og unge, samt bidrag til Cantabile 2’s bæredygtige udvikling.  

 

https://www.wavesfestival.dk/waves-festival-2021/pop-up-civilization/
https://www.wavesfestival.dk/waves-festival-2021/alter/
https://www.wavesfestival.dk/waves-festival-2021/experience/
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Lys over Lolland  

Lys over Lollands jubilæumsudstilling Lysfald blev afviklet med succes 20.-29. august. www.lysoverlolland.dk   

 

Læs projektholders egen status i bilag 7. 

 

Ift. til Kulturaftalens indsatsområder er festivalen kommet rigtig godt i mål med deres ambition om at etablere et 

markant B&U program – PROJEKTRUM 16 - der involverer børn og unge, samt strategi for at gøre indsatsen 

bæredygtig. En forestilling, som skal have særlig opmærksomhed er NOTHING BEATS THE LIGHT, der 

medinddrog 20 unge fra en efterskole, og samlede over 200 unge mennesker i Reventlowparken. Lys over 

Lolland bemærker, at det er deres arbejde gennem årerne, med at opbygge et stærkt netværk til skoler, gymnasier 

og institutioner, der har hjulpet deres nye projekt godt på vej.   

 

Lys over Lolland i tal:  

 

 Værker fra 36 kunstnere fra ind og udland 

 Ca. 8000 publikummer fra alle 6 kommuner, omegn, Danmark og Internationalt 

 Ca. 500 børn og unge inkl. skoleklasser deltog i forskellige workshops i PROJEKTRUM 16 

 20 unge var medinddraget i danse - musik - lys forestillingen NOTHING BEATS THE LIGHT 

 Et hav af frivillige 

 

Økonomisk: Alle midler benyttes i år, og dækker delvis drift og indsatser i kulturaftalen.   

 

Økonomisk overblik – midler til disposition i Kulturaftalen 2021-2024  

 

Se budget for kulturaftalen 2021-2024 i bilag 8 

 

I Kulturaftalen fra 2022 til 2024 er der følgende midler til disposition til hhv. en Designindsat og en 

Scenekunstindsats + evt. andre projekter fx ’et fælles kompetenceløft’ på tværs af Kultur til tiden.   

 

Udregningen er baseret på ’ej projekteret’ midler, som et gennemsnit over 3 år: 
 
Kultur til tiden: (525.831 + 3(450.831))/3 år = 626.108 kr. årligt 2022, 2023, 2024  
 
Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: (317.221 + 3(167.221))/ 3 år = 272.000 kr. årligt 2022, 2023, 2024 
+ 550.000 kr. i 2024 til et eller flere store projekter, i Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling, (midlerne fra de 
på den tid afsluttet puljer)  
 

I næste punkt, punkt 4 i dagsordenen, beder DAS DPS om at drøfte og beslutte en disposition af midlerne.  

 

Bilag 

Bilag 4 Filmlab Stortrøm_4.kvartal_status_okt.21 

Bilag 5 Ensemble Storstrøm_4.kvartal_status_okt.21 

Bilag 6 Cantabile 2_Waves_4.kvartal_status_okt.21 

Bilag 7 Lys over Lolland_4.kvartal_ status_okt.21 

Bilag 8 Budget kulturaftalen 2021-2024 

 

http://www.lysoverlolland.dk/
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Beslutning i DPS 

Orienteringen taget til efterretning. DPS anbefalede i øvrigt, at der vedr. Bæredygtighedspuljerne 

arbejdes videre med synlighed og niveau for risikovillighed.   

 

 

5. Beslutning: Igangsættelse af projekter under Kulturaftale 2021-2024 

 

Indstilling 

DAS indstiller at DPS igangsætter projekter for hhv. Design og Scenekunst på foreliggende projektbeskrivelser.  

 

Sagsfremstilling 

På sidste DPS møde 6. september 2021 orienterede DAS DPS om at Sekretariatet og DAS arbejdede på en 

generel kvalificering af beslutningsoplæg for hhv. en Design- og en Scenekunstindsats, samt en yderligere 

sammentænkning det fælles kompetenceløft, der tegner sig på tværs af indsatserne i Kultur til tiden.  

 

Nedenfor præsenteres kvalificerede oplæg til indsatser for hhv. Design og Scenekunst, der er skalerbare.   

 

I forhold til et fælles kulturfagligt kompetenceløft af lærere/undervisere/pædagoger, i samarbejdet med Absalon, 

og hvorvidt kulturregionen skal spille en rolle, så ser arbejdsgruppen stadig en værdi i det. Det er en synliggørelse 

af de dygtige kulturaktører, og indsatserne i Kulturaftalen. Både projektholder for Filmlab Storstrøm, 

Holmegaard Værk og flere af scenekunstaktørerne, er positive overfor at tænke fx et halv eller heldagsformat, ét 

nord og syd for strømmen, som vil kunne afprøves. Sekretariatet bemærker, at der er en opmærksomhed på, at 

det vil have konsekvenser for lærerne/skolerne/pædagogerne/institutionerne.  

 

DAS anbefaler derfor, at initiativerne for Design og Scenekunst igangsættes, og at arbejdsgruppen, Sekretariatet 

og DAS sideløbende arbejder videre på konkretiseringen af et modelforsøg for ét fælles kompetenceløft, 

herunder format, kommunikation og økonomi, der vil være win-win for alle parter.   

 

Beskrivelse af sagen  

I Kulturaftalen er der et ønske om at udvikle et kultur- og fritidsliv, hvor vores børn og unge kan møde kunst og 

kultur på forskellige måder og gennem forskellige genrer. Inspireret af modellen for Filmlab Storstrøm, der blev 

igangsat i maj 2021, har arbejdsgruppen udviklet lignende modeller for forløb med absolutte fyrtårne indenfor 

Design og Scenekunst.    

 
Designindsats i Kulturregion Storstrøm 2022-2024 
 
Formålet med Designindsatsen er at styrke regionens børn og unges konkrete møde med, og mulighed for, selv 
at afprøve kreative designprocesser og udforme produkter, gennem møder med professionelle designere og 
kunsthåndværkere på Holmegaard Værk. Yderligere indtænkes et eller flere kompetenceudviklingsforløb for 
lærerne på Holmegaard Værk.  
 
Projektholder: Holmegaard Værk/Museum Sydøstdanmark 
 
Se komplet Designoplæg i bilag 9 
 
Indhold i projektet:  
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1. Læringsforløb for skoleklasser på Holmegaard Værk i en treårig periode fra 2022 til og med 2024 
2. Betaling af skolernes transportudgifter.  
3. Kompetenceudviklingsforløb for lærerne i regionen, der har faget Håndværk & Design. 
4. Proces der forholder sig til erfaringerne med læringsforløbene og kommer med forslag til opbygning af et 

regionalt designtilbud i en driftsfase. Faciliteret af Sekretariatet sammen med Holmegaard Værk/ Museum 
Sydøstdanmark, Talentskolen og andre relevante aktører.  
 

Arbejdsgruppen vurderer, efter flere har drøftet med deres kollegaer på skoleområdet, at lærerne har brug 
for/efterspørger både kompetenceløft i Håndværk & Design samt har en stor interesse for et heldagsforløb på 
Holmegaard Værk. Det gælder både på mellemtrinnet, hvor faget er obligatorisk og især udskolingen, hvor det er 
valgfag og opgives til eksamen. Men skolerne er afhængige af fuld dækning af transportudgifter.   
 
Transportudgifterne udgør en betydelig post, og DAS vurderer, at det er relevant at dække denne udgift, fordi 
det er en unik mulighed for eleverne, at opleve dette autentiske produktionsmiljø, hvor kunsthåndværk og design 
i høj kvalitet bliver udfoldet.    
 
Projektet taler især ind i indsatsen Kultur til tiden, ved 1) at fremtidens voksne inspireres til selv at skabe gennem 
mødet med og oplevelsen af professionelle udøvere. 2) at der udvikles (flere) tilbud af høj kvalitet på tværs af 
kreative genrer, så et større antal børn og unge op til 25 år i Kulturregion Storstrøm har fået adgang til 
tværæstetisk kreativ udfoldelse. 3) en styrkelse af grundlaget for talentfødekæden i regionen (jf. Kulturaftale 
2021-2024 s.4) 
 
Økonomi: Det forslås at afsætte i alt 960.000 kr. fra 2022-2024, i gennemsnit 320.000 kr. årligt. 
Projektet er skalerbart.  
 
Pris pr. undervisningsforløb: 2200 kr.  
Pris pr. transport: 4200 kr. (max) 
 
Hvis kommunerne sikrer, at der altid kommer to klasser med en bus, og begge gennemfører samme type forløb, 
kan transportudgifterne minimeres, idet Holmegaard Værk kan tilbyde at afvikle to forløb samtidig. 
Nedenstående tal er baseret på, at dette i stor udstrækning kan lade sig gøre.    
 
Hvis kulturregionen yder 100% støtte til transport og forløb, kan der være følgende antal forløb for skoleklasser 
til fordeling mellem kommunerne:   
 
10 kompetenceudviklende forløb for lærere i alt over 3 år (ca. 7.000 kr. pr år)  
72 forløb for skoleklasser med transporten betalt. (313.000 kr.) 
 
Antal klasseforløb pr. kommune om året, beregnet efter procentvis betaling til Kulturregionen: 
     
• Faxe (12,70%) = 9 
• Guldborgsund Kommune (20,87%) = 15 
• Lolland (14,03%) = 10  
• Næstved Kommune (28,78%) = 20 
• Stevns Kommune (7,97%) = 6 
• Vordingborg Kommune (15,65%) = 11  
Det forventes, at alle relevante lærere i alle kommunerne kan deltage i kompetenceforløb.       
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Scenekunst  
 
Formålet med scenekunstindsatsen er at styrke børn og unges møde med scenekunst, herunder deres mulighed 
for både at deltage i og medudvikle i scenekunstfaglige formater såsom workshops, forestillinger etc. gennem 
møder med og undervisning af en bred vifte af regionens scenekunstaktører.  
 
Projektholder: Forventet en scenekunstaktør som tovholder i hver af de 6 kommuner.  
 
Se komplet Scenekunstprojektoplæg i bilag 10 
 
Indhold i projektet:  
 

1. Udvikling og udbredelse af seks scenekunstneriske modelforløb for unge mennesker i målgruppen de 
12-25 årige i alle kommuner, fordelt på ét forløb i hver kommune, i et samarbejde mellem aktører fra 
minimum to kommuner i regionen. Forløbene udvikles og gennemføres i en treårig periode fra 2022 til 
og med 2024.  

 
2. Tre videndelingsmøder på tværs af regionens scenekunstaktører, hvor bl.a. erfaringerne fra 

modelforsøgene deles. Videndelingsmøderne finder sted i 3 forskellige scenekunsthuse i regionen. 
 
Der er mange og dygtige scenekunstaktører, der tilsammen udgør et kæmpe fyrtårn for scenekunsten i regionen. 
For at indkredse relevante samarbejdsflader mødtes arbejdsgruppen med aktørerne til et digitalt møde. Det er de 
input, der er resultatet af projektoplægget, udarbejdet af arbejdsgruppen med kulturkonsulent fra Guldborgsund 
som tovholder. 
 
Der er god tro på, at det vil blive taget godt imod af scenekunstaktørerne, der efterspurgte rammer og retning. 
For at kvalificere det, har Sekretariatet sendt foreliggende projektbeskrivelse, samt en processkitse for udvikling 
af modelforsøgene, såfremt DPS godkender projektet, til 26 scenekunstaktørerne, fordelt i alle 6 kommuner. 
Sekretariatet forventer at kunne præsentere tilbagemeldingerne for DPS og DAS på DPS-mødet.   
 
Projektet taler ind i indsatsen Kultur til tiden, ved 1) at fremtidens voksne inspireres til selv at skabe gennem 
mødet med og oplevelsen af professionelle udøvere. 2) at der udvikles (flere) tilbud af høj kvalitet på tværs af 
kreative genrer, så et større antal børn og unge op til 25 år i Kulturregion Storstrøm har fået adgang til 
tværæstetisk kreativ udfoldelse. 3) en styrkelse af grundlaget for talentfødekæden i regionen (jf. Kulturaftale 
2021-2024 s.4)  
 
Herudover lægges der op til, at projektet bidrager til bæredygtig udvikling ved at udvikles en fælles viden og 
metodiske redskaber til, hvordan kunst, kultur og kreative partnerskaber kan bidrage til at understøtte langsigtet 
bæredygtig udvikling på tværs af kommunegrænser.  
 

Økonomi: Budgetrammen tager udgangspunkt i en disponering midler fra hhv. Kultur til tiden og Kulturens 
bidrag til bæredygtig udvikling.   
 
Det forslås at afsætte i alt 1.050.000 kr. fra 2022-2024, i gennemsnit 350.000 kr. årligt. 
Projektet er skalerbart.  
 
Videndelingsmøder: 20.000 kr. årligt. 

- Tovholder på videndelingsmøderne budgetterer og afrapporterer udgifter til fx planlægningshonorar 
(max 5.000 kr.), oplægsholdere, transport, forplejning, eventuelle materialer mv.  

 
Fælles udvikling- og etableringsmøder, herunder facilitator: 60.000 kr. i alt. 
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Det vil sige, i den samlede periode har kommunerne følgende midler til rådighed, årligt og i alt over 3 år, til 
modelforsøg, fordelt efter kommunernes procentvise betaling til Kulturregionen: 
 
Faxe (12,70%): 41.900 kr. /125.700 kr. i alt 
Guldborgsund Kommune (20,87%): 68.871 kr./206.613 kr. 
Lolland (14,03%) = 46.299 kr./138.897 kr. 
Næstved Kommune (28,78%) = 94.974 kr./284.922 kr. 
Stevns Kommune (7,97%) = 26.301 kr./78.903 kr. 
Vordingborg Kommune (15,65%) = 51.645 kr./154.935 kr.  
 
Det forslås at max 1/3 af det samlede beløb skal gå til administration og udvikling af et scenekunstforløb for 
målgruppen de 12-25 årige. Det resterende beløb fordeles på honorar til undervisere, produktionsudgifter, 
materialer, udgifter ifm. temadag/ udvekslingsdag, indslag på Ungdommens Dokumenta mv.   
 
Faser/milepæle 
Da foreliggende projektbeskrivelse er en ramme, deles projektet op i faser/milepæle, ligesom med Ungdommens 
Dokumenta, der kvalificerer fortsat fremdrift og regional relevans, og som om nødvendigt kan fungere som 
stopklods. Milepælene gælder i princippet det samlede projekt, herunder de 6 model-projekter og 3 
videndelingsmøder, som beskrevet. Men det er også en vurdering af helheden af projektet, og det kan være at de 
delkonklusioner, der kommer, peger på løsninger, der har regionalt perspektiv, selv om det skulle vise sig, at ikke 
alle 6 modelprojekter og 3 videndelingsmøder, har det. 
       
Efter fase 1, 2 og 3 træffes fælles beslutning mellem projektholder, arbejdsgruppen og DAS om, hvorvidt 
projektet tegner til at lykkedes/blive en succes, eller om det giver mening at stoppe:  
 
Fase 1. efter udvikling & etableringsmøderne i vinter/forår 2022 
Fase 2. efter afvikling af de første aktiviteter og/eller plan for afvikling efterår/vinter – 4. kvartal 2022  
Fase 3. efter afvikling af alle aktiviteter og videndelingsmøde i efteråret - 4. kvartal 2023  
-      Skitse fremlægges for konstitueringsfasen i 2024 og evt. forankringsmuligheder. 
 
Bilag 

Bilag 9 Projektbeskrivelse Designindsats Kulturregion Storstrøm   

Bilag 10 Projektbeskrivelse Scenekunstindsats Kulturregion Storstrøm 

 

Beslutning i DPS 

DPS godkender igangsætning af scenekunst og design. DPS noterer at Lolland følger op på 

igangsætning af scenekunstprojektet lokalt og at Sekretariatet holder dialogen med Lolland.  

 

 

6. Orientering: Hvordan evaluerer vi i forbindelse med Kulturaftalen 2021-2024  

 

Indstilling 

DAS orienterer DPS om de forpligtelser, der er ift. evaluering af Kulturtalen 2021-2024, og anbefaler at det nye 

DPS involveres for at være med til at sætte kriterierne for evalueringen.  

 

Sagsfremstilling  

I Kulturaftalen 2021-24 s.7 er det beskrevet at regnskab (revideret), status og evaluering skal tage udgangspunkt i 

kulturaftalens omverdenbeskrivelse, mission, vision, indsatsområder og resultatmål. Vi er forpligtet til at 

afrapportere til Slots- og kulturstyrelsen, en gang årligt og endeligt senest 1. marts 2024, som oplæg til en evt. ny 
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kulturaftale. Men derudover er det relevant at spørge, hvem vi laver evaluering for? Og hvad den skal kunne 

bruges til?   

 

Beskrivelse af sagen   

Evaluering og effektmåling af de enkelte projekter, for kulturaftalen i sin helhed og frem mod en evt. ny 
kulturaftale (2025-2029) er for fleres skyld: Slots- og kulturstyrelsen, DPS, DAS og projektholderen selv. 
Derudover kan der være andre interessenter, som kan have nytte af det.    
 

For at indkredse, hvad der er det væsentligste/vigtigste vil DAS bede det nye DPS overveje: 

Hvor langt skal vi nå ud til borgerne (fx fra kursus til klasse/elever/fritid, til familier eller til offentlige 

arrangementer)? Hvornår betragter vi det som en tilpas succes? Hvor mange borgere skal kunne se, høre og 

mærke, at der har været gang i et projekt? Hvordan skal vi måle det?    

 
Sekretariatet følger op i dag op på aftalerne med projekterne ved: 
 

- Kvartals statusser 

- Årsregnskab 

- Dialog  

- Fra næste år videndelingsseminarer (Bæredygtighedspuljer og evt. på scenekunstområdet) 
 

Slots- og kulturstyrelsen har varslet en ny model for de årlige statusser, som de forventer at offentliggøre inden 

udgangen af 2021. Derfor har Sekretariatet aftalt med nye projektholdere, at vi fortsat har en dialog om måling af 

effekterne kvalitativt og kvantitativt, så det giver mening for både projektholdere og Kulturregionen.   

 

Beslutning i DPS 

Taget til efterretning. I øvrigt gav DPS en række input til 1) hvordan Kulturaftalesamarbejdet kan bæres 

ind i udvalgene og 2) hvordan fortællingen om projekterne kan styrkes med ekstern 

kommunikation/formidling. 

   

 

7. Drøftelse: Opsamling på anbefalinger / gode råd til ny styregruppe - SWOT   

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS formulerer deres endelige anbefalinger og gode råd til et kommende DPS.  

 

Sagsfremstilling  

På DPS mødet 6. september 2021 påbegyndte DPS deres drøftelse om gode råd og anbefalinger til et nyt DPS, 

som skal konstitueres ved årsskiftet.  

 

DAS har umiddelbart vurderet at drøftelserne sidst centrerede sig om følgende temaer, og beder DPS om at 

bekræfte, kommentere og/eller tilføje: 

 

 

- Fokus på styrker og det fælles regionale – og hvordan får man politisk ejerskab?  

- Bygge bro mellem kommunerne  

- Øge kendskab til hinanden fx ved at besøge lokalt. Herunder at blive inspireret og udfordret af kunst- og 

kulturaktører, at møde en kunstart, en kulturinstitution eller diskutere kulturpolitik.  
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- Hvad prioriteres: Det lokale fremfor det regionale eller? 

- God fælles intro – prioritere tid og kræfter.  

  

Se Bilag 11 1. runde_ Anbefalinger og gode råd fra DPS 2018-2021 til et kommende DPS  

 

Beslutning i DPS 

DPS bekræfter temaerne. DPS kom med konkrete forslag til en god fælles intro til et nyt DPS, og 

forslag om en bredere repræsentation i DPS via næstformand og/eller to repræsentanter fra hver 

kommune.   

 

8. Orientering: Forventet dagsorden til DPS 1. kvartal 2022 

 

Indstilling 

DAS orienterer DPS om forventet dagsorden til DPS møde 1. kvartal 2022. 

  

Beskrivelse af sagen 

Forventet dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering af DPS  

- Valg af formand 

- Valg af repræsentant til Ensemble Storstrøms bestyrelse  

3. Orientering: Anbefalinger / gode råd til den Politisk Styregruppe (DPS) fra det forrige DPS   

4. Meddelelser fra sekretariatet 

5. Orientering: Status på evaluering af Tillægsaftalen 2020 

- Billedskolen  

- Fællesværk 

- Fyr den Auf 

- Netværket  

6. Orientering: Status på projekter under Kulturaftale 2021-2024  

- Filmlab Storstrøm 

- Ensemble Storstrøm 

- Bæredygtighedspuljer  

- Design  

- Ungdommens Dokumenta – fælles vurdering/milepæle 

- Scenekunst model-projekter – fælles vurdering/milepæle 

- Cantabile 2 

- Lys over Lolland 

7. Beslutning: Igangsættelse af projekter under Kulturaftale 2021-2024 

- Evt. model-forøg for Fælles kompetenceløft af lærere/undervisere/pædagoger 

8. Drøftelse: Hvordan evaluerer vi i forbindelse med Kulturaftalen 2021-2024 

9. Drøftelse: Evt. 

10. Drøftelse: Bordet rundt 
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Beslutning i DPS 

Taget til efterretning med forslag til, at DAS og Sekretariatet på det første møde dropper den 

traditionelle dagsorden, og sætter fokus på det nye DPS’s tanker og forventninger.  

 

 

7. Drøftelse: Evt. 

Punktet er til fri drøftelse.  

 

8. Bordet rundt  

Medlemmerne opfordres til at dele nyt fra kommunerne.  


