
 

 

Referat fra møde tirsdag d. 5. april 2022 kl. 17-20 i Medborgerhuset Bindslevs Plads 

1. Afbud: Jette, Tommy, Rebecca og Klaudiusz kommer senere. 

 

2. Godkendelse af referat: Godkendt. 

 

3. Konstituering: 

Formand: Karsten Petersen genopstiller. Valgt. 

Næstformand: Erling Kyvsgaard genopstiller. Valgt. 

Kasserer: Ny opstilling da Mette Strong er stoppet i rådet. Steen Hovmand valgt. 

Sekretær: Jette Falster genopstiller ikke. Rebecca Arnaldo Bjørnholt valgt. 

Administrator Ungepuljen: Rebecca valgt. 

Booking af lokaler til møder: Karsten og Erling. 

 

4. Ansøgninger frie midler og ungepuljen. Formanden gennemgår betingelser og tildeling fra 

Ungepuljen.  

• Ansøgning til ungepuljen får afslag. Karsten skriver indstilling. 

• Ansøgning Fører ud over vand til frie midler. På trods af en spændende idé savner 

projektet et fagligt fundament og er mangelfuld i forhold til gennemførelse af 

projektet. Vi finder derfor ikke ansøgningen støtteværdig. Erling skriver indstilling. 

 

5. Referat fra generalforsamlingen til underskrift. Referat gennemgås. Johannes indføjer de 

ændringer i vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen og laver en udskrift, 

som vi alle kan underskrive på næste møde. Vedtægterne rundsendes af Johannes inden 

mødet, så alle har mulighed for at kommentere dem inden mødet.  

 

6. Mødekalender og fremtidige mødetider.  

• Vi flytter møderne til torsdage med tidspunktet ændret til 16.30 – 18.45. Der er 

forbehold for oktober, hvor tirsdag d. 11. oktober fastholdes af hensyn til overholdelse 

af afleveringsfristen for udtalelser.  

• Ansøgninger til udtalelse skal udsendes snarest muligt til rådets medlemmer og seneste 

to hverdage før mødet. Karsten beder Simone om at sende en revideret kalender, der 

udsendes til bestyrelsen. 

 

7. Budget 2022.  

- Der er et samlet kommunalt tilskud på 20.000 kr. årligt til Silkeborg Kulturråd. 

Med det resterende beløb kan vi forudse mangel på midler i løbet af året.  

- Konferencen om kulturliv i kommunerne har modtaget 15.000 kr., og da det er 

5000 kr. mindre end ansøgt, må vi revidere konferencen. 



- Tre-mandsudvalget sender nyt oplæg til aftenen snarest og inden påske. 

- Vi vil overfor forvaltning og udvalg gøre gældende, at vores økonomi i projektet 

vil blive tilsvarende reduceret som bevillingen til konferencen. 

 

8. Hjemmeside m.m. Udsat til næste møde. 

 

9. Info ang. Nyhedsbrev fra KFOIU møder. På kommunens hjemmeside kan man tilmelde sig 

nyhedsbrevet. 

 

10. Gennemgang af samarbejdsaftale. Udsat til næste møde. 

 

11. Fotografering. Alle er ny-fotograferede med udtagelse af Tommy og Jette. 

 

12. Evt. Hjemmesiden har voldt problemer i forbindelse med formatering til mobile enheder. 

 

 


