Silkeborg Kulturråd
Møde d. 18.02 2020

Mødeleder

: Karsten Pedersen

Lisbet Ivanhoe deltog i mødet til og med behandling af pkt 4.

1. Referent
Mette Mailund Strong

2. Afbud
Ingen afbud

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

4. Nyt om Ungepuljen v/ Lisbeth Ivanhoe og drøftelse af administration af ungepuljen
Lisbeth Ivanhoe informerer om status i ungekulturhuset. Hun er pt ansat med 14 timer ugentligt i
huset. Hun vil primært have fokus på de unger der skaber og tilbyder også vejledning af de unge i
hvordan man ansøger ungepuljen.
Ansøgninger til ungepuljen: der skal både på Ungekulturhusets - og Kulturrådets hjemmesider stå
hvorledes man ansøger da ansøgningskriterierne er de samme. Der skal desuden tilføjes at man
ikke kan søge begge steder.
Indkomne ansøgninger til ungepuljen via Ungekulturhuset, vurderes af Lisbeth Ivanhoe og Stefan
Kvam. De vurderer og beslutter hvilke projekter der er støtteværdige.
Den ansvarshavende for ungepuljen i kulturrådet udveksler løbende med Lisbet Ivanhoe om indkomende ansøgninger.

5. Kommende møder om indhold og retningslinjer for kulturrådets opgaver, herunder form
og indhold.
D. 5 marts kl 17.00 Ekstra møde vedr. kulturrådets opgaver. Mødet foregår på Magistraten.
D. 1. april deltager Karsten Petersen og Tommy Nielsen i konference i Odense. Emne: Kulturelt
samråd og samarbejde med forvaltningerne.

6. Status for hjemmeside
Hjemmesiden opdateres løbende og er igangværende.

7. Kommende generalforsamling. Dagsorden, forløb, indhold (ordstyrer?), Indkaldelser, evt.
Generalforsamlingen finder sted d. 24/3 kl. 19.00 (?) på Magistraten
Dagsorden

Forløb
Indhold
Underholdning

Ordstyrer
Indkaldelser

Fællessang. (+) Mette Østergaard spille klaver og synger for.
Tommy Nielsen finder klaver og søger for stemning (?)
Højskole sangbøger.(Mette Østergaard ?)
Tommy Nielsen
Hvem laver indkaldelse?
Send ud via mailliste, send info til forvaltningen. Evt kontakte
Midtjyllands Avis om et portræt af kulturrådet??
Tommy Nielsen laver begivenhed på fb

På valg:
Jette Falster (ønsker genvalg)
Karsten Petersen (ønsker genvalg)
John Hahn (ønsker ikke genvalg)
Erling Kyvsgård (ønsker genvalg)

8. Ansøgninger til frie midler
Ansøgninger behandlet.

9. Ansøgninger til Ungepuljen
Ansøgninger behandlet.

10.Meddelser
Ingen meddelser

11. Evt.
-

