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 1.  Afbud 
 Steen A Hovmand, Mette Østergaard (sygemeldt), Mette Mailund, Steen Hovmand, Jette Falster, 
 Tommy Nielsen, Ingelise Vinter. 

 Til stede: Karsten Petersen, Johannes Neergaard, Erling Kyvsgaard, Michael Jensen, Svend 
 Jakobsen. 

 2.  Godkendelse af referat.  Godkendt. 

 3. Mødekalender.  Mødekalender godkendt. Vi følger  indstilling fra forvaltningen. Se nedenfor. 

 4. Kommende generalforsamling – hvornår, hvor, hvordan?  Medlemmer af Silkeborg kulturråd 
 er valgt i en to års periode indtil 31/3, så vi kan med skyldigt hensyn til corona situationen 
 udskyde generalforsamlingen til marts måned. Vi vedtager at afholde generalforsamlingen torsdag 
 d. 17. marts kl. 19.00. Vi booker Kedelhuset til 2000 kr. med fællessang ved Johannes. 
 Indkaldelse sendes ud senest 14 dage før. Karsten laver opslag om generalforsamlingen på vores 
 side på FaceBook og sender til Det sker i Silkeborg samt sætter annonce i Ekstraposten. 
 Vi laver forslag til vedtægtsændring i dagsordenen.  Vedtægtsændringer skal gøre op med pålagt 
 annoncering i dagspressen samt ændre ordlyden i vore vedtægter omkring kontingent. Udpegning 
 af repræsentant til Musikhusets repræsentantskab skal ikke foregå på generalforsamling, men 
 kandidater skal tilmeldes senest på generalforsamlingen. Repræsentant udpeges efterfølgende på 
 møde i bestyrelsen. 

 5. Kulturkonference – oplæg – hvornår, hvor, hvordan?  Oplæg fra arbejdsgruppen  blev 
 vedtaget og Louise Ejgod valgt som oplægsholder. Johannes kontakter hende for nærmere aftale 
 og giver besked til Erling, der booker Campushuset. Forslag til dato er 5. maj eller tirsdag d. 26. 
 april som backup. Karsten kontakter Johan for at høre, om vi kan få tilskud til konferencen fra 
 borgmesterpuljen og Mette for at høre, hvad vi har af likvide midler på kontoen. 

 6. Ansøgning til behandling – 2 til frie midler, 1 til ungepuljen behandlet til orientering. 
 Karsten har bevilget midler fra ungepuljen til ansøgning fra Hajn. 

 7. Meddelelser. 

 Appendiks:  Vi diskuterede hvordan vi bedst muligt  kan sende indkaldelse med ansøgninger og 
 bilag ud. Vi har forskellige platforme og det vanskeliggør processen. Karsten har tilbudt at sende 
 ansøgninger og bilag med dagsordenen ud en uge før mødet. Kommer der efterfølgende flere 
 bilag, sendes dagsorden med alle bilag ud igen. 



 TIDSPLAN I FORBINDELSE MED FRIE MIDLER 2022 

 KFOIU 
 møder i 
 2022 

 Frist for 
 dagsordenspunkte 
 r 

 Ønsket 
 �dspunkt for 
 levering  af 
 kulturrådets 
 udtalelse: 

 Forslag �l 
 møde�dspunkt for 
 Kulturrådet. 

 Deadline for 
 indkomne 
 ansøgninger. 

 17. januar  Mandag 3. januar kl. 
 24.00 

 Mandag 3. 
 januar kl. 
 12.00  -  Inden jul 

 7. februar  Mandag 24. januar 
 kl. 24.00  Onsdag d. 19. 

 januar. 
 Tirsdag d. 11. 
 januar. 

 Mandag d. 3. 
 januar kl. 12:00 

 7. marts  Mandag 21. februar 
 kl. 24.00  Fredag d. 12. 

 februar 
 Tirsdag d. 8. 
 februar. 

 Torsdag d. 3. 
 februar kl. 
 12:00 

 4. april  Mandag 21. marts kl. 
 24.00 

 Tirsdag d. 15. 
 marts.  Tirsdag d. 8. marts. 

 Torsdag d. 3. 
 marts kl. 12:00 

 2. maj  Mandag 18. april (2. 
 påskedag)  Ondag d. 13. 

 april.  Tirsdag d. 5. april. 
 Torsdag d. 1. 
 april. Kl. 12:00 

 30. maj (for 
 juni måned) 

 Fredag 20. maj kl. 
 10.00 

 Tirsdag d. 17. 
 maj.  Tirsdag d. 10. maj. 

 Torsdag d. 5. 
 maj. kl. 12:00 

 Juli er mødefri 

 8. august  1. august (frist kl. 
 12.00) 

 Onsdag d. 27. 
 juli.  Tirsdag d. 19. juli. 

 Torsdag d. 14. 
 juli. Kl. 12:00. 

 5. september  22. august  Onsdag d. 17. 
 august. 

 Tirsdag d. 9. 
 august. 

 Torsdag d. 4. 
 august. Kl. 
 12:00. 

 3. oktober  19. september  Onsdag d. 14. 
 september. 

 Tirsdag d. 6. 
 september. 

 Torsdag d. 1 
 september. Kl. 
 12:00. 

 7. november  24. oktober  Fredag d. 14. 
 oktober. 

 Tirsdag d. 11. 
 oktober. 

 Torsdag d. 6. 
 oktober. Kl. 
 12:00. 

 5. december  21. november  Onsdag d. 16. 
 november. 

 Tirsdag d. 8. 
 november. 

 Torsdag d. 3 
 november kl. 
 12:00. 


