Referat Kulturmetropolens Kulturchefer
23. juni 2016 kl. 9 – 12
Projektrummet, Kulturhuset i Helsinge, Skolegade 43, Gribskov

1.

Præsentationsrunde

2.

Velkomst, v. Kirsten, Gribskov

3.

Forslag til Kulturmetropolens overordnede strategi for ekstern kommunikation (bilag 1), v.
Katharina, Sekretariatet
Sekretariatet har udarbejdet et forslag til Kulturmetropolens overordnede strategi for
ekstern kommunikation. Katharina præsenterer forslaget på mødet.
Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.
Forslaget blev godkendt med den ændring, at der skal lægges mere vægt på det faktum, at
Kulturmetropolen også dækker to regioner.

4.

Mette, Albertslund, træder ud af bestyrelsen, v. Rune, sekretariatet
Mette, Albertslund, har fået nyt job og udtræder derfor af bestyrelsen. Herefter består
bestyrelsen af John (formand), Ishøj; Jens, Ballerup; Peter, Køge og Poul, Roskilde.
Bestyrelsen er åben for alle, og der er ikke et fast antal deltagere. Der kan således vælges en
eller flere nye bestyrelsesmedlemmer, men der skal ikke nødvendigvis vælges en erstatning.
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning og at interesserede vælges
til bestyrelsen.
Der blev ikke valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

5.

Godkendelse af uddybede projektbeskrivelser, v. projektlederne (bilag 2-6)
Projektlederne har i tæt samarbejde med de deltagende kommuner og aktører udarbejdet
uddybede projektbeskrivelser. Projektlederne vil præsentere projektbeskrivelserne på
mødet. Når KMK har godkendt projektbeskrivelserne skal det besluttes, hvordan den
politiske styregruppe skal orienteres.
Bestyrelsen indstiller, at KMK godkender projektbeskrivelserne, samt at KMK beslutter,
hvordan den politiske styregruppe skal orienteres.
Projektbeskrivelserne blev alle godkendt. I forbindelse med projektbeskrivelsen til Uskik
skal det dog præciseres, at det er ”kultur i det offentlige rum” og ikke ”kunst i det
offentlige rum”.
Projektlederne lovede at sende deres bruttolister med alle de forslag, der er kommet ind.
Det blev desuden aftalt, at KMK sender en liste med eventuelle kommende idrætevents i
deres kommune til Katharina.

6.

Nyt fra formandskabet, v. John, Ishøj
 De der ikke har meldt sig til den interne politiske facebook-gruppe får en reminder fra
Katharina – og måske også en opgave med at huske deres udvalgsformand på det.
 De kommende bestyrelsesmøder er 20.9. kl. 14-16 i Køge og 4.1. i Roskilde. Alle er
velkomne.
 John omtalte en kritisk Rigsrevisionsrapport om Kulturministeriets håndtering af tilskud.
Rapporten kan findes her: http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2016/192015/
(Læs evt. bare konklusionen).
 Rune fortalte, at der er aftalt møde med Slots- og Kulturstyrelsen i august om Egedals
manglende underskrift. Den mundtlige aftale er, at der udarbejdes en tillægsaftale, der
skriver Egedal ud af Kulturmetropolen men i øvrigt fastholder alle andre elementer.
 John orienterede om en henvendelse fra Stevns Kommune.
 Katharina fortalte om det halvårlige fællesmøde for alle kulturaftaler.
 John orienterede om, at der har været afholdt møde i den gamle kreds af R1-kommuner.
Der var på det møde enighed om at forsøge at bevare netværket til kommuner, der står
udenfor Kulturmetropolen. Frederiksberg har påtaget sig opgaven med at indkalde til det
næste møde i den kreds.

7.

Næste møde
Afholdes 4. oktober i Helsingør.

8.

Eventuelt
Intet at referere.

