Referat Kulturmetropolens Kulturchefer
19. januar 2017, kl. 9 – 12
i Galleriet på Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge.

1.

Velkomst, v. Peter, Køge

2.

Opfølgning på det politiske styregruppemøde, v. Rune, sekretariatet.
Den politiske styregruppe afholdt møde i november 2016 i Frederiksværk.
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter mødets indhold og forløb, samt om der er behov for nye
tiltag eller ændringer på den baggrund.
KMK indstiller til den politiske styregruppe, at der for hver kommune udpeges endnu et
medlem ud over den politiske udvalgsformand til den politiske styregruppe. KMK håber, at
det vil skabe større ejerskab til Kulturmetropolen, og KMK forventer, at der også vil være
større deltagelse på møderne i den politiske styregruppe.
KMK blev orienteret om, at det politiske formandskab har besluttet at lægge det politiske
temamøde (der blev efterspurgt på det politiske styregruppemøde) efter KV17. KMK tog det
til efterretning og foreslog den politiske styregruppe at udvide tema-dagen til også at være
en platform for øvrige kulturpolitiske dagsordener, der ligger udenfor kulturaftalen.

3.

Årsplan og budget for projekterne (bilag 1-3), v. projektlederne.
Projektlederne fremlægger deres årsplaner og budgetter for 2017.
Bestyrelsen indstiller, at årsplanerne og budgetterne godkendes.
KMK godkendte årsplaner og budgetter for for projekterne. Det blev aftalt, at Nana
præsenterer USKIKs årsplan og budget KMK-mødet i april.

4.

Lokale erfaringer med deltagelse i projekter, v. projektlederne.
Projekterne er nu godt i gang. Derfor vil sekretariatet og projektlederne gerne høre de lokale
erfaringer med projektdeltagelsen med henblik på at kunne optimere processerne.
Bestyrelsen indstiller, at KMK deler de lokale erfaringer med deltagelsen i projekterne.
KMK er generelt begejstrede. Det opleves som positivt, at der kun er 3 indsatsområder i
kulturaftalen. KMK er enige om, at kulturaftalen er et tilbud til kulturinstitutionerne og ikke
et krav, men at KMK har en opgave med lokalt at skabe koblingen mellem projekter og
kulturinstitutionerne.

5.

Drøftelse af koncept for sideevents i forbindelse med EM i svømning, v. Katharina,
projektleder.
Katharina fremlægger de forskellige muligheder for sideevents i forbindelse med EM i
svømning.
Bestyrelsen indstiller, at KMK beslutter hvilke muligheder for sideevents ved EM i svømning,
der skal arbejdes videre med.
KMK efterspurgte koncepter, der i højere grad understøtter det lokale foreningsliv. KMK bad
projektlederen om at genoptage dialogen med Dansk Svømmeunion for at høre om
muligheden for at skabe et koncept, der er med til at udvikle de lokale svømmeklubber.

6.

Mødeplan 2017 (bilag 4), v. Rune, sekretariatet
Orientering om mødeplanen for 2017. Mødeplanen blev vedtaget af den politiske
styregruppe på deres møde i november 2016.
Mødeplanen blev taget til efterretning.

7.

Nyt fra formandskabet, v. John, Ishøj
Rune fortalte om de politiske kontakter til Stevns Kommune, og om at Ballerup Kommune er
ny hjemkommune for USKIK.

8.

Næste møde
Afholdes 4. april i Herlev

9.

Eventuelt
Sekretariatet orienterede om:
- At det politiske formandskab deltager på kulturmødet.

