
 

Møde Silkeborg Kulturråd 11. august 2022 Medborgerhuset 16.30-18.45  

Dagsorden  

1. Afbud. Vi har afbud fra Rebecca, Klaudiusz, Tommy og Michael. 

2. Godkendelse af referat. Referatet er bortkommet. Vi rekonstruerer referatet omkring evaluering af 
kulturkonferencen. Her kom følgende punkter: 
- Det var spændende at høre om andre måder at planlægge og forvalte kulturmidler og kulturpolitik. 
- Målrettet invitation med definition af hvad vi vil invitere politikere, embedsfolk og brugere ind til. 
- Strammere defineret sigte med konferencen – hvad vil vi med den? 
- Facebook invitationen til skal tidligere ud selv om vi risikerer at aflyse. 
- Kommunikation med kulturchefer har været en udfordring i forhold til svar-tider. 
 
3. Økonomi – status v/ Steen. Vores økonomi har været udfordret, men med en bevilling på ca. 75% af 

udgifterne til konferencen fra forvaltning er vi igen solvente.  

4. Ansøgninger til frie midler. Alle ansøgninger er sat i venteposition på grund af KFOI-udvalgets behandling 

af spareforslag. Vi har forstået på forvaltningen, at alle frie midler i år er prioriteret til besparelser med 

undtagelse af ungepuljen, hvor vi har 35.000 kr. tilbage. Vi er ikke vidende om hvad der er sket med 

Amaliegades del af ungepuljen. 

5. Spareforslag på kulturområdet i resten af 2022. 
- Vi er kede af ikke at være blevet hørt og bekymrede over, at over en million af besparelserne i 2022 er 

trukket fra midler, som vi som kulturråd har som hovedinteresseområde som eksempelvis de frie midler, 

Biblioteket og Den Kreative Skole. 

6. Budget 34 – forslag til kulturbudget 2022. 
 - Kulturrådet ser det udsendte budget 34 som en fremskrivning af budgettet for 2021. Da der forventes 

besparelser på budget 2023, vil vi fra Kulturrådets side opfordre til at overveje de konsekvenser, som 

kommende besparelser få for kommunens kulturliv. 

7. Dialog med politikerne i KFOIU. Hvordan? Jfr. Samarbejdsaftalen. Vi vil gerne involveres mere i den 

politiske proces, som også vore vedtægter og samarbejdsaftale omtaler. 

8. Meddelelser.  

9. Evt. Vi mødes fremover kl. 16.30 til 18.30. Forplejningen vil bestå af kage, kaffe og the.  


