Referat Kulturmetropolens Kulturchefer
4. oktober 2016 kl. 9 – 12
Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

1.

Velkomst, v. Christina, Helsingør

2.

Henvendelse fra Stevns Kommune (bilag 1 og 2), v. John, Ishøj.
Sekretariatet har modtaget vedlagte henvendelse fra Stevns Kommune. Den politiske
formand har efterfølgende sendt vedlagte mail til borgmesteren i Stevns Kommune. I
skrivende stund er der ikke kommet svar. Den politiske formand ønsker – uafhængigt
af svaret fra Stevns Kommune – at styregruppen drøfter, hvordan vi forholder os til
den fireårige aftale vi har med hinanden – samt hvordan vi håndterer Stevns ønske.
KMK skal drøfte, hvordan sagen skal behandles på styregruppemødet.
KMK anbefalede, at styregruppen tog en åben debat om den mulige kommende forhandling med Stevns Kommune. Et enstemmigt KMK påpegede dog, at det tidligere
ved flere lejligheder (bl.a. i forbindelse med, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønskede at
træde ud af den tidligere kulturaftale, KulturMetropolØresund 2012-2015) er blevet
aftalt politisk, at man ved underskrift forpligter sig for alle fire år. Ellers er det ikke muligt at lave en fireårig aftale med hinanden.
I lyset af det kommende KV2017 anbefaler KMK også, at det politiske formandskab
sætter en drøftelse af ´Hvordan vi sikrer forankringen af kulturaftalen lokalt og videregivelsen af kulturaftalen til nye politiske kollegaer´ på dagsorden for styregruppemødet primo 2017.

3.

Drøftelse af bruttoliste for idrætevents (bilag 3), v. Katharina, projektleder
På mødet den 23. juni 2016 besluttede KMK, at projektlederen skal præsentere en
bruttoliste over kommende idrætsevents i regionen, der har et regionalt potentiale i
forhold til udvikling af sideevents ude i kommunerne. Projektlederen har udfærdiget
en liste på baggrund af WoCos eventkatalog og på baggrund af KMKs forslag til lokale
idrætsaktiviteter, der kunne have et regionalt potentiale.
KMK skal drøfte bruttolisten med henblik på at beslutte hvilke idrætsevents, som projektlederen skal gå i dialog med for at igangsætte udviklingsarbejdet. Projektlederen
anbefaler, at KMK udvælger max. en event om året i 2017 og 2018.
KMK besluttede, at indsatsen skal fokusere på internationale begivenheder, hvortil der
kan udvikles sideaktiviteter. Derudover prioriteredes der aktiviteter, der ikke kræver
specialanlæg i de enkelte kommuner. KMK besluttede, at der skal indgås dialog med
og udvikles koncepter til sideaktiviteter med flg. events:
2017 – EM i Karate (6. – 9. april) og EM i Svømning (medio december).
2018 – VM for Masters i Orienteringsløb (6. – 13. juni)
2019 – Tages op igen, når der er større overblik over mulighederne.

4.

Dagsorden til politisk styregruppemøde den 18. november (bilag 4), v. Rune, sekretariatet
Sekretariatet har efter input fra formandskabet og bestyrelsen udarbejdet vedlagte
udkast til dagsorden.
KMK skal drøfte dagsordenen – herunder mulighederne for et kulturelt indslag på mødet.
KMK anbefalede, at:
Dagsorden punkt 4 – se punkt 2.
Dagsordenpunkt 6 (status) og 3 (sikring af at resultater formidles og forankres lokalt)
kunne tænkes i en anden rækkefølge, så dagsordenpunkterne supplerer hinanden.
Dagsordenpunkt 5 – der er opbakning til ideen om en fælles studietur, og til at sekretariatet undersøger mulighederne for at være medarrangør på en debat under Kulturmødet.
Det kulturelle indslag: KMK ønskede, at et evt. kulturelt indslag referer til indsatsområderne musik og/eller unge.

5.

Status på lokale budgetforhandlinger
En runde hvor de tilstedeværende kommuner fortæller om status på deres budgetforhandlinger samt hvad der i øvrigt rør sig af store ting lokalt.
Intet at referere.

6.

Nyt fra formandskabet, v. John, Ishøj
Intet at referere.

7.

Næste møde
Afholdes 19. januar i Køge.

8.

Eventuelt
Kulturmetropolens hjemmeside er på vej.
KMK drøftede mulighederne for at minde Frederiksberg om deres tovholderrolle i R1netværket.

