
               Side 1 

Kulturelt Råd                                                
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 28. September 2021 - Aktivitetshuset, Janderup  

Deltagere:  Erik Dyhr Thomsen (EDT), Dorte Schori (DS) , Hans Vestager (HV),                                             

Karsten Madsen (KM), Ulla Adolf (UA), Peter Dalsgaard (PD),                         

Magnus Dahlmann (MD) 

Afbud: Camilla Henriksen (CH), 

Gæst: Kulturkonsulent Signe Mejstrup Sørensen (SMS), Varde Kommune 

Program: Jf bilag 1  

 

 

Ad 1 – Protokoller:   

Referatet fra bestyrelsens første møde, afholdt 28.08.21 blev gennemgået og godkendt. 

EDT og MD repræsenterer fremadrettet kulturelt Råd i Varde Kommunes Fritidssamråd.  

 

Ad 2 & 3 – Meddelelser: 

Meddelelser fra formanden:                                                                                                                        

EDT orienterede kort om afholdt møde med Marie Louise Birch-Jensen fra Kulturregion 

Midt- og Vestjylland.                                                                                                                      

Varde Kommune har sammen med de 7 kommuner: Herning, Holstebro, Skive, Struer, 

Lemvig, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern indgået aftale om kultursamarbejde i Midt- 

og Vestjylland.  Aftalegrundlaget mellem kulturministeren og Kulturregionen Midt- og 

Vestjylland fremgår af bilag 2.                                                                                     

Med henblik på at få øget kendskab til kulturregionens virke, opbygge erfaringsnetværk 

og vurdere mulig samarbejde med ”Kulturelle Råd” fra de øvrige 7 kommuner, blev det 

besluttet, at EDT inviterer Marie Louise Birch-Jensen til et møde med bestyrelsen. 

EDT orienterede om og begrundede bestyrelsens nye forretningsorden.                                                          

Forretningsordenen blev efterfølgende tiltrådt af samtlige fremmødte medlemmer. 

Meddelelse fra kassereren:                                                                                          

Kontobevægelser frem til 26.09.21 blev  fremlagt og gennemgået af HV. 



 

      Side 2 

Ad 4 – Punkter til behandling:                                                                                                             
Følgende blev drøftet og besluttet: 

Vision og profilering:                                                                                                                                

Beslutning, prioritering og budgetlægning af mulige handlingstiltag ønskes behandlet 

ved et bestyrelsesmøde ultimo oktober, således at handlingsprogrammet ligger klar 

til dialogmødet, der afholdes den 25. November med Udvalget for Kultur & Fritid. 

Vedtægter og Forretningsorden:                                                                                            

Overvejelse og evt forslag til ændring af vedtægter og  kompetencebeskrivelse skal 

behandles ved bestyrelsesmødet ultimo oktober, således at forslaget tillige er klar til 

at blive fremlagt for udvalget ved dialogmødet i november. 

Møde med Udvalget for Kultur & Fritid:                                                                              

SMS orienterede om Kultur- & Fritidsudvalgets / forvaltningens forventninger og plan 

til dialogmødets indhold og afholdelse.                                                                                                

Mødet afholdes den 25. November kl 17 – 20, Bytoften i Varde.                                 

Bestyrelsen i Kulturelt Råd ser frem til mødet og samværet med de øvrige råd - men 

påpegede samtidig overfor SMS rådets behov for, at der afsættes tilstrækkelig tid til 

det rådets egen samtale med udvalget.    

 

Ad 5 – Punkter til beslutning:                                                                                                

Kulturprisen 2022:                                                                                                                                                  

Det blev besluttet, at Kulturprisen fremadrettet skal uddeles ved en event i eget regi, og 

ikke som tidligere afprøvet i et samarbejde med ProVarde (Nytårskur) eller drøftet ifm 7-

kantens premiereforestilling af Varde Sommerspil. 

 

Ad 6 – Nye handlingstiltag:                                                                                                

Handlingstiltag og rollefordeling:                                                                                                  

Til at udarbejde forslag og ved næste bestyrelsesmøde synliggøre muligt indhold af 

valgte handlingstiltag blev følgende rollefordeling aftalt: 

 Handlingstiltag  Ansvarlig 

Website, App og sociale medier KM /EDT 

Proaktiv Taskforce  MD 

Kulturel værktøjskasse  UA / PD 

Kultur Kort   Ej besluttet 



 

Ad 7 – Fastlæggelse af kommende møder:                                                                                                

Bestyrelsesmøde:                                                                                                                                     

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 9. November 2021.                                                 

Mødet vil om muligt blive afholdt hos 7-Kanten, Varde Teater og Musikhus.      

Detaljeret dagsorden vil blive udsendt sammen med mødeindkaldelsen.                                                           

Påregn dog at mødet evt opstartes kl 18.30 for at gøre plads til 7-Kantens præsentation 

og rundvisning i huset. 

Efterårets dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid:                                                                                                                                           

Dialogmødet afholdes torsdag den 25. November kl 17 - 20                                                                    

Mødet afholdes Varde Rådhus, Bytoften Varde  

 

 

 

 

 

 

 

Janderup, den 28. September 2021      

      

 

__________________            ___________________                __________________ 

 

 

__________________                ___________________                __________________ 

 

 

__________________    

 

 

Mødeleder:  Erik Dyhr Thomsen  /  Referent:  Magnus Dahlmann                                                                                                       


