
               Side 1 

Kulturelt Råd                                                
Referat fra bestyrelsesmøde 

Dato: Torsdag den 17. Marts 2022 – Hotel Hjedding, Ølgod  

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

Karsten Madsen (KM), Ulla Adolf (UA), Magnus Dahlmann (MD) 

Afbud: Camilla Henriksen (CH), Peter Dalsgaard (PD) 

Program: Jvf bilag 1  

Øvr bilag: Bilag 2: Kulturøkologi.  Bilag 3 Thomas Burø. 

 

 

Ad 1 – Protokoller:   

Referatet fra bestyrelsens første møde, afholdt 08.02.22 blev gennemgået og godkendt.  

Siden sidst / bordet rundt:  

EDT indledte mødet med at vise ”Nøglebrættet” (se vedhæftede ppt-præsentation), der 

illustrere de nøgleområder, som Kulturelt Råd arbejder med. Nøglebrættet vil fremover 

indgå i Kulturelt Råds præsentationer. 

Vedhæftede materiale om Kulturøkologi er tilsendt rådet af Kultur og Fritidschef Carsten 

Rimmer Larsen, Varde Kommune. Materialet bliver drøftet ved næste møde. 

 

Ad 2 – Kulturpris samt Website, App, Sociale medier:   

HV/DS informerede om arbejdet med at færdiggøre event-oplæg til Kulturpris. Det 

blev besluttet at lade PD færdiggøre oplægget, således at bestyrelsen kan behandle 

oplæg og budget ved næste møde. Der afsættes 20.000 kr i budgettet.  

KM/EDT præsenterede oplæg til rådets fremtidige ”digitale platform” og illustrerede  

hvordan Kulturelt Råd, med en nyudviklet KulturVarde-app, i tematiseret form kan 

fremme og styrke synliggørelsen af tidsaktuelle kultur- og naturevents for borgere og 

turister i hele Varde Kommune.  Den nye App skal drives af Kulturelt Råd.                         

Det blev besluttet, at udvalget arbejder videre med oplægget mhp at endelig oplæg 

og budget herfor kan fremlægges til behandling ved næste bestyrelsesmøde.                                                                                                          



Ad 3 – Økonomi v/ kassereren:                                                                        Side 2 

Ingen væsentlige kontobevægelser siden sidst.                                                                                    

Regnskab og budget klargøres til fremlægning ved generalforsamlingen. 

 

Ad 4 – Generalforsamling:                                                                                                

EDT sørger for at generalforsamling bliver rettidig annonceret.                                                                                           

Udvalgsformand Sandie Eis Ravn og Kultur- & Fritidschef Carsten Rimmer Larsen er 

begge forhindret i at deltage generalforsamlingen. Bestyrelsen anbefaler og vil anmode 

Signe Mejstrup Sørensen (SMS) om at være dirigent – MD kontakter SMS herom. 

Bestyrelsen sammensætning og størrelse blev kort drøftet.                                                                                          

Jvf rådets vedtægter §6 kan bestyrelsen bestå af formand og 6 - 10 rådsmedlemmer.           

MD er på valg og meddelte at Thor Knudsen, Ansager opstiller som bestyrelseskandidat. 

Generalforsamlingen afholdes hos Helge Engelbrecht i MusikGalleriet i Ansager. 

Forventet deltagerantal er ca 15 personer.                                                                                             

Der bydes øl, vand, kaffe og kage.                                                                                            

Efter generalforsamlingen vil der om muligt blive arrangeret en præsentation og rund-

visning i MusikGalleriet og Mariehaven – MD kontakter Helge Engelbrecht herom. 

 

Ad 5 – Teater og Musikhuset, Varde:                                                                                                

Rådet drøftede det nuværende oplæg omkring Varde, Teater og Musikhus.                                  

På baggrund heraf og mhp at få mere faktuel viden om projektet aftales separat møde 

med Udvalgsformand Sandie Eis Ravn, Kultur & Fritidsudvalget i Varde Kommune. 

 

Ad 6 – Eventuelt: 

HV deltager i xxxxx-mødet i Odense den 19. Maj 2022 

 

Ad 7 – Næste møde:                                                                                                                                     

Næste bestyrelsesmøde aftales umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. 
 

 

Ølgod, den 17. marts 2022     
 

__________________            ___________________                __________________ 

 

__________________                ___________________                __________________ 

 

__________________                      Mødeleder: Erik Dyhr Thomsen   /   Referent: Magnus Dahlmann                                                                                                      


