
 

 

 
 

 

Referat 
Silkeborg Kulturråd møde d. 10. August 2021 Medborgerhuset kl. 
17-19 
 
Referent: JF 

 

1. Afbud: Svend, Ingelise 
Fraværende: Mette Ø 
Stefan Kvam deltog til pkt.3+4. 

 

2. Godkendelse af referat Godkendt – dog er der en mindre 
ændringsforslag til samarbejdsaftalen der ikke er 
kommet med.  
-Johannes retter op på den mangel. 
 

3. Budget 2022 
Vores kommentarer til kulturbudgettet. 
Deadline 23. august 
 

-Silkeborg Kommune har et Event Taskforce – 
Borgmesteren er formand for dette udvalg der 
kan bevilge direkte ved forespørgsel. Midler der 
kan bevilges til andet end kultur. 
-Der er en tendens til at institutioner på off. 
drift-budgetter søger de frie midler til 
aktiviteter. 
-De samlede Frie Midler er besparet idet 
indbyggertallet stiger og kulturbudgettet i disse 
år er statisk. 
-Problematik ifh.t. at forældre til elever på den 
Kreative Skole kan søge støtte baseret på den 
samlede indkomst. Som er for høj -hvilket 
betyder faren for at få et A og B-hold. 
Til gengæld er der afsat 300.000 kr. til 
skolesamarbejde for at støtte Den Kreative 
skoles projekter på folkeskolerne, -og dermed 
nå bredt ud.  
-Kulturrådets udtalelse kommer igen i år, til at 
handle mere om nogle politiske betragtninger 
end om det faktiske budget. 
 
 

4. Kommende generalforsamling medio 
september. 
Hvornår, hvor? 
Oplæg? 
Afstemningsregler? – er der 1 stemme pr. 
medlemsforening eller 1 stemme til alle 
fremmødte? 

Vi har besluttet at vi til Forvaltningens møde 
med foreningerne på Rampelys i Januar – holder 
en Brandtale – og inviterer til generalforsamling 
i perioden derefter, frem mod April. 
Dvs. vi så har sprunget en generalforsamling 
over pga. Corona. 
Fordelen er at vores samarbejdsaftale med 
kommunen så er faldet på plads, og der har 



Vedtægtsændringer – hvilke forslag til 
ændringer. 
 
  

været kommunalvalg, så det nye Byråd er valgt. 
Evt. ændringer ifh.t. afstemning m.v. tager vi op 
senere. 
 

5. Kommende vælgermøde 
Hvornår, hvor, hvordan? 

 

Besluttet: Tirsdag d. 26. Oktober  
I Medborgerhuset, Bindslevs Plads. 
J tjekker om ledige lokaler. 
 
 

6. Ansøgninger til ungepuljen og frie midler. Ingen ansøgninger 
 

7. Meddelelser. Intet. 
 

 

8. Evt. 
 
 

Vedr. GoogleDrev – vi giver det en chance. 
Johannes sender en mini manual ud, -så ser vi om 
det kan lykkes. 

9. Til orientering 
-Mødedatoer 2021. 
Kl. 17-19 i Medborgerhuset, Silkeborg. 
(eller online) 

 
Tirsdag d. 5. januar. 
Tirsdag d. 2. februar. 
Tirsdag d. 9. marts. 
Tirsdag d. 6. april.  
Tirsdag d. 11. maj. 
Tirsdag d. 20. juli. 
Tirsdag d. 10. august. 
Tirsdag d. 7. september. 
Tirsdag d. 5. oktober.  
Tirsdag d. 9. november. 

 

 


