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1.

Velkomst, v. Søren, Gladsaxe

2.

Nyt fra formandskabet og sekretariatet, v. John, Ishøj og Rune, sekretariatet
 Rune fortalte, at de anbefalinger, der blev lavet på baggrund af debatten på
Kulturmødet 2017, er blevet renskrevet og skal udmunde i en tilbagemelding til
kulturministeren. Anbefalingerne har fået positive tilbagemeldinger fra de andre
kulturaftaler. Anbefalingerne sendes ud til kulturcheferne inden de sendes til
kulturministeren.
 John fortalte om ejerstrategier, der også var blevet diskuteret på BKF’s årsmøde.
John opfordrede til at kulturcheferne læser den skrivelse, der findes om emnet, på
slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.
 Emilie præsenterede et udkast til den PowerPoint, som sekretariatet arbejder på i
øjeblikket. PowerPointen skal forklare om Kulturmetropolen, til de nye politikere,
der er kommet til efter KV17. Af Der blev af kulturcheferne efterspurgt slides
omkring Kulturmetropolens økonomi, organisering, samt et slide om hvorfor
Kulturmetropolen er vigtig, og skaber resultater som kommunerne ikke kunne opnå
alene.
 Rune huskede alle på, at de skal sende ham kontaktoplysningerne på deres
styregrupperepræsentanter, når de foreligger. Husk at hver kommune fra 1.1.2018
kan vælge to medlemmer.
 Årsplanen blev præsenteret, og udsendes også til kulturcheferne.

3.

Rasmus K. Storm fra Idan: ”De kort- og langsigtede effekter af kommunernes
investeringer i enkeltstående og tilbagevendende begivenheder: Et (hurtigt)
overblik over den aktuelle viden”
Præsentation fra punktet er vedlagt dette referat.

4.

De fremtidige planer i Musikmetropolen, v. Marianne, Musikmetropolen
Marianne kommer på mødet og fortæller om de fremtidige planer i Musikmetropolen.
Marianne har allerede udsendt en mail herom til KMK.
Bestyrelsen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Kulturcheferne tog orienteringen til efterretning.
Mariannes præsentation er vedlagt dette referat. Links til Mariannes film:
Rekrutteringsfilm til Vice-Talents. Del gerne på alle jeres relevante platforme:
https://www.youtube.com/watch?v=Fro0SnwNOfY
Music Maker Co-Write i Helsingør. Vis og del den gerne.:
https://www.youtube.com/watch?v=rQn4VqtMiM4

5.

USKIK og Festival og Events samarbejde med Golden Days, v. Nana og Katharina,
hhv. USKIK og Festival og Events 2.0
Katharina og Nana kommer på mødet og fortæller om samarbejdet med Golden Days –
herunder særligt om kommunernes deltagelse.
Bestyrelsen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Kulturcheferne tog orienteringen til efterretning.
Præsentation fra punktet er vedlagt dette referat.

6.

Bordet rundt om KV17
I det omfang det er muligt rent tidsmæssigt fortæller de tilstedeværende kulturchefer
om deres lokale valgresultater og evt. konstituering og betydningen for
Kulturmetropolen.
Albertslund: Ny formand. Hediye Temiz (B).
Ballerup: Ny formand. Charlotte Holtermann (A).
Frederikssund: Ny formand. Jesper Wittenburg (A).
Furesø: Ny formand. Tine Hessner (B).
Gladsaxe: Samme formand. Katrine Skov (A).
Gribskov: Ny formand. Morten Jørgensen (Nyt Gribskov).
Halsnæs: Ny formand. Helle Lunderød (A).
Helsingør: Samme formand. Henrik Møller (A).
Herlev: Samme formand. Kim Wacker (A).
Ishøj: Samme formand. Sengül Deniz (A) – fortsætter som Kulturmetropolens formand.
Køge: Ny formand. Anders Ladegaard Bork (O).
Roskilde: Ny formand. Claus Larsen (A).
Rødovre: Ny formand. Lene Due (A).
Der skal vælges en ny næstformand for Kulturmetropolen, da Tom ikke genopstillede.
Den nye næstformand vælges på det politiske styregruppemøde d. 2 marts.

7.

Næste møde
18.1. kl. 9-12 i Ballerup

8.

Eventuelt
Intet at referere.

