Kære kulturrødder,

Vi havde et godt dialogmøde med politikerne i går. Det blev punkterne om vores rolle i kulturlivet, vores kompetencer og netværk og samarbejdet
med forvaltning og politikere der kom til at fylde mest.
Jeg synes at vi fik markeret meget tydeligt, at vi er et hold af erfarne og kompetente kulturfolk med et stort netværk og en bred viden om og
kontaktflade til kommunens kulturliv. Dette og vores medlemsbase på ca 140 medlemmer gør, at vi må betragtes som vægtige repræsentanter for
Silkeborg kommunes kulturliv.

Politikerne var generelt obs på, at der er sket betydelige forandringer i forvaltningens struktur og praksis. Dette eksempelvis i form forvaltningens
større aktive rolle som iværksættere af projekter som gadekunstfestivalen og børnenes kulturdag m.m..

Vi gjorde opmærksom på vigtigheden af at de frivillige foreninger og kunstnere, der udvikler nye koncepter eller tager hånd om projekter og
arrangementer ikke føler sig tilsidesat, med de konsekvenser at frivillige og andre mister lysten og engagementet til at involvere sig.

Der var fælles opmærksomhed på, at kommunens kulturliv skal forstås som dynamisk - noget der ændrer sig med tiden og under skiftende vilkår.
Set i lyset af at kulturrådets nuværende samarbejdsaftale nu har 9 år på bagen og at både de politiske og forvaltningsmæssige omstændigheder
er meget forandret siden da, blev der foreslået fra Johan, at vi i løbet af det næste halve år, sætter os sammen og reviderer samarbejdsaftalen.
Jeg synes det er et positivt udspil, men også en proces vi skal være meget skarpe på, så vi ikke risikerer at blive sat ud på et sidespor, hvor vi
mister indflydelse og betydning.

Et lidt overraskende forslag fra Johan gik ud på, at vi kunne flytte vores årlige generalforsamling til at blive afviklet i forbindelse med det årlige
nytårsmøde med kulturfolkene, som forvaltningen har afviklet de sidste par år. Jeg tror, at tanken er, at vi på den måde kan opnå et stort
fremmøde og få større stemmeafgivning end hvad vi plejer.

Jeg tænker, at det er velment, men jeg vil være meget betænkelig ved, at vi på den måde kan blive oplevet som en forlængelse af forvaltningen en lille afdeling i det offentlige system snarere end uafhængige repræsentanter for kulturlivet.

Under alle omstændigheder må spørgsmålene om samarbejdsaftalen og generalforsamlingen blive centrale punkter til vores næste møde 24.
november.

De bedste hilsner
Karsten

