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Referat fra møde i Den Politiske Styregruppe 

7. juni 2022 kl. 16-18 

”Cafeen” i KUMUS ved Fuglsang Kunstmuseum 

Nystedvej 73c, 4891 Toreby L. 

 

Deltagere: 

Den Politiske Styregruppe:  René Tuekær (Faxe), Ole K. Larsen (Guldborgsund), Andreas 

Pourkamali (Næstved), Brit Skovgaard (Vordingborg), Merete 

Meyer (Lolland, stedfortræder for Martin Boesen) 

 

Den Administrative Styregruppe:  Benny Agergaard, Lene Rikke Bresson, Morten Rus Hatorp, Kim 

Dawartz, Ole Hampenberg Andersen 

  

Sekretariat:                          Johanne Sparre Rickers 

 

Ikke til stede/afbud:  Martin Boesen (Lolland), Bjarne Nielsen (Stevns), Annette Lisa 

Kjær 

 

 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering: Oplæg v. Ensemblechef for Ensemble Storstrøm, Maj Kullberg 

3. Orientering: Status på projekter i Kulturaftalen 2021-2024 

4. Beslutning: Støtte fra Regionalprojektpuljen til projektet GYOTAKU v. Grafisk Værksted i Næstved 

5. Beslutning: Anvendelse af mindreforbrug i Kulturaftalen 2021-2024 

6. Orientering: Meddelelser fra Sekretariatet 

a) Ny evaluerings- og effektmålingsindsats af kulturregionssamarbejdet undervejs 

7. Orientering: Præsentation v. Stephanie Wiese, Andreas Bak og Yasmine Naghizadeh vedr. forslag til 

FilmFond Storstrøm 

8. Drøftelse: Evt.  

9. Orientering: Kommunerne rundt – et uformelt rum til kulturpolitik 

 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 
 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe godkender dagsordenen.  

 

Sagsfremstilling 

Punktet er fast på Den Politiske Styregruppes (DPS) dagsordener. 

 

Beslutning i DPS 

DPS godkendte dagsorden.  
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2. Orientering: Oplæg v. Ensemblechef for Ensemble Storstrøm, Maj 

Kullberg 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at DPS tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling  

DPS vil i dette punkt blive vist rundt i Ensemble Storstrøms lokaler på KUMUS, herunder med kort oplæg fra 

ensemblechef, Maj Kullberg.  

 

Beskrivelse af sagen 

DPS-møderne, der fysisk afholdes på skift mellem samarbejdskommunerne og ofte i rammer, hvor styregruppen 

har lejlighed til at besøge og opleve kommunernes kulturaktører og –institutioner, indeholder traditionelt et 

oplæg eller et lignende indslag fra en aktør, der er tilknyttet Kulturregionens projektaktiviteter.  

 

Ensemble Storstrøm modtager projektmidler under den nuværende Kulturaftale 2021-2024. Nærværende møde 

afholdes i Ensemble Storstrøms lokaler på KUMUS, som styregruppen får mulighed for at opleve i samspil med 

en øve-session v. Ensemblet og et oplæg v. ensemblechef, Maj Kullberg.  

 

Beslutning i DPS 

DPS tog orienteringen til efterretning.  
 

 

3.  Orientering: Status på projekter i Kulturaftalen 2021-2024 

 
Indstilling  
DAS indstiller, at DPS tager orienteringen til efterretning.   
 

Sagsfremstilling  

DAS orienterer her DPS om fremdriften hhv. i kulturaftaleprojekterne samt hos modtagerne af de tidl. 

amtsmidler. DAS vurderer, at alle projekter, igangværende og under udvikling, kører, som de skal.  

 

Beskrivelse af sagen 

Sekretariatet fører løbende tilsyn med fremdriften i projektaktiviteterne under Kulturaftalen 2021-2024 og 

modtager faste kvartalsvise statusafrapporteringer fra samtlige projektansvarlige med det formål at kunne 

orientere DAS og DPS herom.  

 

Det drejer sig om statusafrapporteringer fra hhv. de projektansvarlige for kulturaftaleprojekterne i Kulturaftalen 

2021-2024 (Filmlab Storstrøm, Ensemble Storstrøm, GNIST Festival – tidl. Ungdommens Dokumenta, Designindsatsen) samt 

modtagerne af de tidligere amtsmidler (Lys over Lolland og Cantabile 2).  

 

DAS giver herunder DPS en kort resuméoversigt. En detaljeret status på projekterne fremgår af Bilag 1. 

Projektstatusser for 2. kvartal 2022. DAS vurderer, at der generelt er fremdrift i de igangværende projekter, både 

mht. udvikling, planlægning og afvikling.  
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Filmlab Storstrøm 

Der danner sig allerede et billede af en Kulturregion, som er i færd med at udvikle sig til et filmpædagogisk 

kraftcenter med eksperimenterende tiltag i kommunerne. Foruden undervisning, kan bl.a. nævnes idéudvikling til 

en filmpædagogisk konference til vidensudveksling, samarbejde med GNIST Festival, udvikling af et samarbejde 

med ”The Why Foundation”, en tværæstetisk workshop for 13-18 årige med scenekunstner, Dorthe Eggertsen 

fra Arthotel samt kunstfilmsstafet i samarbejde med Foreningen Tværsam.  

 

Ensemble Storstrøm  

Samarbejdet om ungeorkestret ”Understrømmen” med kommunernes 6 musikskoler er genoptaget efter 

COVID-aflysning med megen positiv feedback fra elever, forældre og musikskolelærere. Musikkonkurrencen 

”Unge Spiller Klassisk” løb af stablen i marts med 6 vindere, der skal optræde med Ensemblet til 4 koncerter i 

efteråret.  

Ensemblet har i samarbejde med Globen Climate Center afviklet to familieforestillinger til forårsfestival på 

Lolland med formidling af natur og musik på baggrund af det bestilte værk, Årstiderne, af svenske Andrea 

Tarrodi. Herudover har der i marts været workshop om Ensemblets nye børneopera: ”Kan Orme Høre”, der 

tilbydes alle 3. klasser i de 6 kommuner i Kulturregionen til december.  

 

GNIST Festival (tidl. Ungdommens Dokumenta) 

Festivalen er klar til at blive afviklet d. 27.-29. maj 2022, og projektansvarlige og de unge (pt. 15 fra hele 

Kulturregionen) involverede er i skrivende stund i færd med de allersidste forberedelser. Festivalledelsen har pt. 

fordoblet den oprindelige forventning til deltagerantallet. Der er pt. 120 betalende deltagere pr. dag, herudover 

deltager ca. 120 artister samt 40-50 gæstelistedeltagere foruden et antal inviterede fx politikere, musikskolefolk 

m.v. Projektledelsen forventer et yderligere billetsalg frem mod weekenden, med mulighed for udsolgt, og vil 

melde udsolgt v. max. 500 deltagere i alt.  

 

Efter de indledende workshops i december og januar, engagerede de unge sig i udvalg for at udvikle og planlægge 

GNIST mht. PR, kuratering, design, m.v. Ud af hele 70 ansøgninger, har de unge kuratorer udvalgt 22 

musiknavne, 1 kortfilm, 8 billedkunstnere og 1 modedesigner til 2022s GNIST – herunder bidrager 

Filmfabrikken med 7 kortfilm og vil desuden producere en dokumentar om festivalen. Programmet kan ses her: 

www.gnist-festival.dk/program. Der er allerede lagt et godt fundament til, at GNIST kan blive årligt 

tilbagevendende – og voksende.   

 

Design 

Pt. er halvdelen af de i alt 72 forløb for skoler i Kulturregionen booket for 2022, og forløbene er skudt i gang. 

De resterende er udbudt og forventes booket løbende. Stevns og Faxe Kommune har begge ønsket at sende flere 

klasser afsted, end de afsatte midler fra Kulturaftalen gav mulighed for, og har derfor afsat kommunale midler til 

dette – derfor afholdes i alt 80 i 2022. De to forskellige forløb, Holmegaard Værk har udviklet til Kulturregionen, 

vil desuden give både lærere og elever mulighed for videre arbejde efter forløbene inden for designudvikling på 

baggrund af introduktion og arbejde med persona, kundegrupper og mønsterudvikling eller praktisk arbejde med 

gips som materiale efter forløb i gips-frise-støbning på Holmegaard Værk. 

 

Bæredygtighedspuljer 

Puljerne er kommet rigtig godt i gang, og 2022-budgettet er nærmest disponeret. Mikroprojektpuljen er pr. medio 

maj opbrugt for 2022. Sekretariatet har kendskab til flere forventede ansøgninger på vej til Regionalprojektpuljen 

http://www.gnist-festival.dk/program
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i puljeåret 2022, hvor der stadig er tilgængelige midler.  

 

Scenekunstindsatsen 

DAS har på møde 18. maj 2022 godkendt igangsættelsen af en portefølje på i alt seks modelprojekter, som er 
udviklet af scenekunstaktører i samarbejde med Arbejdsgruppen ud fra de rammer for scenekunstindsatsen, det 
daværende DPS har godkendt 6. december 2021. Se Bilag 3 for opsummeret porteføljeoversigt m. økonomi.  
 
DAS har godkendt projekterne på baggrund af kriterierne inddragelsen af børn og unge som medskabere i 
projektaktiviteterne, en rimelig variation i formater og metode, bæredygtighed samt en geografisk spredning, der gør, at børn og 
unge fra alle Kulturregionens kommuner vil kunne opleve mødet med den professionelle scenekunst, herunder 
som medskabere. Sekretariatet er i kontakt med samtlige projektansvarlige om igangsættelsen, og DPS vil ved 
næstkommende styregruppemøde 6. september 2022 orienteres om modelprojekternes udvikling fra de 
projektansvarliges egne statusafrapporteringer.  
 

Lys over Lolland 

Festivalledelsen har endegyldigt besluttet ikke at afholde Lys Over Lolland i 2022, idet fortsat COVID-

nedlukning hen over årsskiftet 2021-22 umuliggjorde nødvendig research og planlægning. Midlerne for 2022 

anvendes i stedet sammen med bevillingen for 2023 til at udvikle og afholde en tilsvarende større festival.   

 

Cantabile 2 

Produktionen af forestillingen ”Det, der lever” for unge 13+ skete i samarbejde med 9 unge med forskellig 

kulturel baggrund i Vordingborg samt to 9. klasses-praktikanter. To visninger for udskolingsklasser i marts blev 

vel taget imod, og der sendes bl.a. invitation til forestillinger ud til alle udskolingsklasser i Vordingborg i maj samt 

andre PR-indsatser for forestillingen.  

 

Bilag  

Bilag 1. Projektstatusser for 2. kvartal 2022 

Bilag 2. Opsummeret scenekunstmodelprojektportefølje m. økonomi 

 

Beslutning i DPS 

DPS tog orienteringen til efterretning. Sekretariatet supplerede desuden orienteringen med nyt om en 
veloverstået GNIST Festival samt scenekunstmodelprojekterne, der er i færd med opstart.  
 

 
4. Beslutning: Støtte fra Regionalprojektpuljen til projektet GYOTAKU 

v. Grafisk Værksted i Næstved 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe beslutter at godkende en bevilling på kr. 

70.000 fra Regionalprojektpuljen til projektet GYOTAKU 

 

Sagsfremstilling  

Kulturregionen (KS) har modtaget en regionalprojektpuljeansøgning til projektet GYOTAKU på kr. 70.000. Da 

puljeudvalget alene har kompetencer til at godkende støtte op til kr. 50.000, kræver bevilling politisk beslutning. 

 

Den Administrative Styregruppe (DAS) vurderer, at projektets budget fremstår fornuftigt, samt at fokus på 1) 

bæredygtige havmiljøer, 2) børn og unge som medskabere, og 3) tværfaglig formidling af bæredygtige, 
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kunstneriske processer understøtter støttekriterierne for puljen og centrale formål under indsatsområdet 

Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling. DAS anbefaler DPS at godkende det ansøgte beløb til projektet.  

 

Beskrivelse af sagen 

Regionalprojektpuljen er én af to bæredygtighedspuljer udviklet under indsatsområdet, Kulturens bidrag til 

bæredygtig udvikling, under Kulturaftalen 2021-2024.  

 

Sekretariatet modtog d. 10.3.2022 en ansøgning til Regionalprojektpuljen på kr. 70.000 fra Grafisk Værksted i 

Næstved v. Sarah Bodil Tierney til aktiviteter i forbindelse med projektet ”GYOTAKU – Materialenær forskning 

med børn og unge”.  

 

Arbejdsgruppen for Kulturaftalen, der består af kulturkonsulenterne og Sekretariatet, har mandat til at vurdere 

og godkende ansøgninger til og med kr. 50.000. Godkendelse af det ansøgte beløb på kr. 70.000 til GYOTAKU 

kræver derfor pt. DPS’ godkendelse.  

 

Frem mod den endelige, vedhæftede projektansøgning (se Bilag 4 for ansøgning og budget), har puljeudvalget 

behandlet den oprindelige ansøgning d. 6.4.2022. På baggrund heraf, har Sekretariatet efterfølgende haft dialog 

med projektansøger om mindre justeringer. 

 

Beskrivelse af aktiviteterne, der søges støtte til 

Grafisk Værksted og Næstved Kommune har iværksat et tværgående projekt med den japanske trykketeknik, 

GYOTAKU, som metodisk og kunstnerisk omdrejningspunkt.  

 

Regionalprojektpuljen søges i forlængelse heraf af Grafisk Værksted i samarbejde med Holmegaard Værk, 

Talentskolens Designlinje og Pigmenthaven på Rønnesbækholm til at involvere skoleklasser i hele KR og udvikle 

GYOTAKU-forløb, der beskæftiger sig tværfagligt med bæredygtighed, biologi, kunst, design og 

designprocesser. 

  

Der er tale om 6 forløb i alt: 1 åben skole-workshop á 4 dage i hver samarbejdskommune fra september-

november 2022 samt efterfølgende produktion af et metodekatalog, der gør workshopteknikkerne tilgængelige.  

Forløbenes indhold: 

 Børnene medvirker sammen med underviserne til at udvinde bæredygtige plantepigmentfarver fra 

Pigmenthaven og anvender disse til egne tryk med fisk.  

 Feltstudier med børnene i naturen.  

 Med fisken som prisme, der kan belyse andre problematikker, som har med bæredygtighed at gøre, lærer 

børnene bl.a. om havet i et antropologisk perspektiv og fiskeri, herunder problematiske aspekter i form 

af overfiskeri, kvoter, fangstmetoder, transport m.v., samt om en mere bæredygtig anvendelse af havets 

ressourcer i en tværfaglig kontekst. Klassernes lærere opfordres desuden til at inddrage deres fagligheder.  

 Forløbene kan afholdes fysisk ude i hver kommune, alt efter skolens ønske 

 

Undervisningen forestås af Grafisk Værksted i samarbejde med Pigmenthaven på Rønnesbækholm, samt et antal 

kompetence gæstelærere, herunder bl.a. professionelle kunstnere fra Grafisk Værksteds AIR-program.  

Forløbenes sammensætning kræver tid og mulighed for dybdegående dialog med hvert enkelt deltagende barn. 

En workshop afvikles derfor med én skoleklasse ad gangen.  
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Økonomi 

Budgettet på kr. 70.000 dækker honorarer og materialer samt udarbejdelse af metodekatalog (Se Bilag 4 s.11)  

 

DAS’s vurdering af projektet ift. støttekriterier og anbefaling 

DAS vurderer, at projektet opfylder kriterierne for Regionalprojektpuljen og understøtter indsatsområdet ved at: 

- Sætte fokus på kyst- og vandmiljøer 

- Øge børns forståelse for og bevidsthed om bæredygtige processer, herunder som medskabere 

- Udbrede erfaringer og inspiration om kulturens bidrag til bæredygtig udvikling 

- Understøtte udvikling af samarbejder mellem aktører 

 

Projektet har et regionalt perspektiv qua tilbuddet om at afholde undervisningen fysisk i hver kommune.  

DAS anbefaler på denne baggrund DPS at godkende det ansøgte beløb på kr. 70.000.  

 

Bilag  

Bilag 3. GYOTAKU projektbeskrivelse inkl. budget 

 

Beslutning i DPS 

DPS godkendte indstillingen under forudsætning af, at ansøger gennemfører projektet som beskrevet, selvom det 
ser ud til, at der mangler finansiering på ca. 40.000 kr. 
 

 

 
5. Beslutning: Anvendelse af mindreforbrug i Kulturaftalen 2021-2024 

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS beslutter en anvendelse af mindreforbrug i Kulturaftalen 2021-2024 

 

Sagsfremstilling 

DPS skal i dette punkt beslutte en anvendelse af et mindreforbrug i kulturaftalebudgettet.  

 

DAS anbefaler DPS at godkende 1) en fordeling, der tilgodeser udvidelse af eksisterende, igangværende 

projektindsatser med hovedvægt på FilmLab og GNIST Festival og i nogen grad Designindsatsen. Anbefalingen 

sker ud fra hensyn til pågældende projekters opskaleringskapacitet, forankringspotentiale, påviste projektkvalitet 

og geografiske spredning, samt 2) at et mindreforbrug i 2024 foreløbig forbliver ej disponeret.    

 

Beskrivelse af sagen 

DAS orienterede 10. marts 2022 DPS om, at der tegner sig et mindreforbrug på tværs af begge indsatsområder i 

Kulturaftalen 2021-2024 (Se Bilag 2. Opdateret kulturaftalebudget 2021-2024). Kulturregionen har mulighed for 

at trække et mindreforbrug fra tidligere år ind i de næste kulturaftaleår.  

 

DPS besluttede, at Sekretariatet og DAS på nærværende møde præsenterer en mulig skitsering til fordeling af 

mindreforbruget. Midlerne omfatter på nuværende tidspunkt: 

 

2021-2022 

 Kultur til tiden: kr. 525.831 

 Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: kr. 675.470 
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2024 

 Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: kr. 520.327 

 

En fordeling af mindreforbruget: Hvilke ”håndtag” kan der skrues på? 

En opskalering af igangværende projektaktiviteter med midlerne, der er til rådighed fra 2021-2022, er en 

mulighed. DAS vurderer, at samtlige pågældende projektholdere har kapacitet og vilje til opskalering, og alle 

udtrykker, at de oplever en efterspørgsel på en udvidelse af aktiviteter. Herudover fremstår projektkvaliteten 

generelt som høj.  

 

Sekretariatet har i dialog med nuværende projektansvarlige for hhv. FilmLab, GNIST Festival (tidligere 

Ungdommens Dokumenta) og Designindsats på Holmegaard Værk afsøgt hvor, der kan sættes ind:  

 

 FilmLab v. Jeppe Jungersen. En generel opskalering af eksisterende aktiviteter ude i kommunerne eller nye 

projektelementer, der kan sættes i spil, fx; dokumentarprojekt på GNIST Festival og Klimatopmøde på 

Folkemøde Møn; filmcamp for børn og unge i Kulturregionen; kortfilmsprojekter med unge fra udsatte 

boligområder; samt udbygning af filmforløb i skolerne med tilhørende kompetenceløft af 

lærerstuderende, så Kulturregion Storstrøm bliver landet første kulturregion, hvor der uddannes lærere 

med filmdidaktiske kompetencer.  

 Design på Holmegaard v. Steen Djuurhus og Christine Bové: En generel opskalering af eksisterende forløb for 

flere af Kulturregionens klasser eller nyt udviklet forløb med fokus på bæredygtighed med re-design af 

emballageglas, enten for ind- eller udskolings- eller gymnasieelever og/eller evt. familier. Alle aktiviteter 

vil fortsat fysisk foregå på Holmegaard Værk.  

 GNIST Festival v. Marc Facchini. Projektledelsen tænker i tre niveauer: 1) Udvidelse af GNIST med én 

yderligere scene fra 2023, hvorved endnu flere af Kulturregionens unge kunstnere kan udstille og 

optræde, 2) en ekstra scene + udvide PR-indsats til at nå endnu længere ud som toneangivende 

kulturarrangement på nationalt plan, og 3) en ekstra scene + udvide PR-indsats + indgå internationale 

samarbejde med unge kunstnere og kunstaktører uden for DK, så GNIST bliver en ungdomsfestival, der 

bliver unge fra hele Europa sammen om kunsten og kulturen.  

 

Scenarieovervejelser 

DAS har i sin drøftelse haft særlig fokus på følgende hensyn: 

1) Mulighed for at sikre lokal forankring. En overvejelse om, hvor det største fysiske forankringspotentiale 

ligger på tværs af kommunerne og i hvilket format.  

2) Geografisk spredning. I hvor høj grad rækker projektaktiviteter ud i kommunerne – hvem ser, hører og 

mærker aktiviteterne og hvorhenne?  

3) Kapacitet. Kræves for at opskalere eller evt. tænke i helt nye projektaktiviteter.  

4) ”Track record”. Hvordan har projektudviklingen tegnet sig hidtil, og kan Kulturregionen på denne 

baggrund forvente, at projektet på sigt vil præstere tilfredsstillende?  

 

Herudover er det relevant at overveje i hvilken grad, opskalerede projekter på tværs af indsatserne gensidigt kan 

understøtte og inddrage hinandens aktiviteter.  

 

DAS’ anbefaling 

Som det ser ud lige nu, anbefaler DAS en disponering med hovedvægt på det fysiske forankringspotentiale ude i 

kommunerne, en stor geografisk spredning og det inddragende, gensidigt understøttende. DAS’s prioritering 



 
Kulturaftalen – Kompetenceudvalg: Den Politiske Styregruppe 
Dato: 7. juni 2022 
 

 

8 

 

 

 

peger på størst opskalering af GNIST Festival og FilmLab Storstrøm og i nogen men mindre grad Design-

indsatsen, der er stedbunden på Holmegaard, fx i form af flere udbudte forløb til kommunerne af de nuværende, 

da disse vurderes som populære.  

 

De disponible midler fra 2021-2022 foreslås fordelt hen over tre år: 

Scenarie - 
opskalering  

 Ej disponeret 
mindreforbrug 
fra 2021-2022 

2022 2023 2024  I alt  

 Kultur til tiden                525.831                     175.277                   175.277                   175.277        

 Filmfabrikken                   175.277                   175.277                   175.277             525.831      

 Rest     -   -   -    

 Bæredygtighed                675.470                     225.157                   225.157                   225.157        

 Designindsats    90.000                90.000                     90.000             270.000      

 GNIST Festival                   135.157                   135.157                   135.157             405.471      

 Rest     -   -   -    

 

DAS foreslår desuden, at de ej disponerede midler i 2024 bevares som buffermidler ind til videre, idet der endnu 

er mulighed for videreudvikling fx af scenekunstindsatsen eller bæredygtighedspuljerne, der i så fald kan bevilges 

yderligere midler.  

 

Med mindre, DPS ønsker at drøfte alternative anvendelsesmuligheder, fx at DAS undersøger udviklingen af helt 

nye projektindsatser separat fra den nuværende projektportefølje, anbefaler DAS, at DPS godkender DAS’ 

ovenstående forslag til fordeling af mindreforbruget.  

 

Bilag 

Bilag 4. Opdateret kulturaftalebudget 2021-2024 

 

Beslutning i DPS 
DPS besluttede at udskyde beslutningen til næste DPS-møde, idet DPS ønsker supplerende oplysninger om 
behov og kapacitet vedr. designindsatsen og muligheder for at koble Filmlabs didaktiske indsats med Absalon 
(Vordingborg). 
 

 

6.  Orientering: Meddelelser fra sekretariatet 
 

Indstilling 

DAS indstiller, at DAS tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

DAS orienterer i dette punkt DPS om igangsættelsen af en udbygget evalueringsindsats af 

kulturregionssamarbejdet. 

 

Beskrivelse af sagen 

Punktet er fast på DAS-dagsordenen, såfremt Sekretariatet har nyt at berette. 
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Der er følgende meddelelser:  

 DAS har på møde d. 18. maj 2022 besluttet at imødese et behov for udvidelse af evalueringsindsatsen og 

effektmålingen af kulturaftalesamarbejde med henblik på bedst muligt at understøtte det fremadrettede 

samarbejde og ejerskab, herunder det kulturpolitiske, og indsatsudvikling i kommende aftaler. 

Sekretariatet har derfor fået til opgave at undersøge et passende eksternt evalueringstilbud og iværksætte 

dette. DPS vil blive orienteret, så snart DAS har nyt i sagen.  

 

Beslutning i DPS 
DPS tog orienteringen til efterretning.  
 

 

7. Orientering: Præsentation v. Stephanie Wiese, Andreas Bak og 
Yasmine Naghizadeh vedr. forslag til FilmFond Storstrøm 

 

Indstilling 

DPS indstiller, at DPS tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

De ansvarlige for en henvendelse med et forslag til en fælles filmfond blandt kommunerne i Kulturregionen, vil 

under dette punkt præsentere forslaget som et oplæg til DPS.  

 

DAS opfordrer på denne baggrund DPS til at tage orienteringen til efterretning.  

 

Beskrivelse af sagen 

Kulturregionen er blevet kontakt gennem DPS-medlem for Guldborgund Kommune, Ole K. Larsen, med 

forslag til etableringen af en filmfond på tværs af de kommuner, der udgør Kulturregionen.  

 

Efter aftale med DPS-formand, René Tuekær, har Sekretariatet efterfølgende taget et møde med de ansvarlige 

for henvendelsen, Stephanie Wiese, Andreas Bak og Jasmine Hermann Naghizadeh, med henblik på at aftale et 

kort oplæg på dette møde.  

 

Selve præsentationen kan man i hovedtræk læse om i Bilag 5, og der er aftalt en tidsramme på ca. 20 minutter til 

at fortælle repræsentanterne for de seks kommuner, hvorledes en FilmFond Storstrøm kunne se dagens lys.  

 
Bilag  
Bilag 5. Præsentation FilmFond Storstrøm 
 
Beslutning i DPS 
DPS tog orienteringen til efterretning og besluttede, at sagen genoptages som drøftelse på næstkommende DPS-
møde.  
 

 
 

8. Drøftelse: Evt.  
 

Beskrivelse af sagen 
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Punktet er fast på DAS-dagsordenen, såfremt der under mødet opstår yderligere særskilte dagsordenpunkter til 

behandling.  

 
Beslutning i DPS 
DPS havde intet yderligere at drøfte. 
 

 

9. Orientering: Kommunerne rundt – et uformelt rum til kulturpolitik 
 

Indstilling 

DAS anbefaler, at DPS-medlemmerne deler nyt fra kommunerne med hinanden. 

 

Beskrivelse af sagen 

Punktet er fast på DPS-dagsordenen.  

 
 

 

 
 
 


