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1.

Velkomst, v. Paw, Frederikssund
Intet at referere.

2.

Refleksioner over det politiske styregruppemøde, v. John, Ishøj
Opfølgning på det politiske styregruppemøde på Arken.
KMK drøftede styregruppemødet, herunder minimumsbudget for igangsættelsen af
indsatserne.

3.

Status på forhandlinger med Københavns Kommune, v. Rune, sekretariatet
Den politiske styregruppe bad på styregruppemøde den 22. januar 2016 i Ishøj den
administrative bestyrelse forsøge at forhandle en aftale på plads med København.
Forhandlingen er afsluttet. Rune, sekretariatet, fortæller om forhandlingsforløbet.
KMK tog orienteringen til efterretning.

4.

Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen (bilag 1), v. Rune, sekretariatet
KMK har tidligere behandlet organisation og kommissorier for Kulturmetropolen på mødet i
Gladsaxe i august 2015. Som en konsekvens af beslutningerne i den forbindelse har
sekretariatet udarbejdet et nyt udkast.
Udkastet er vedlagt i bilag 1.
KMK godkendte udkastet til Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen.

5.

Valg til den administrative bestyrelse, v. John, Ishøj
Der skal vælges repræsentanter til den administrative bestyrelse. Bestyrelsen rådgiver
formandskabet og mødes efter behov.
KMK valgte Mette (Albertslund), Peter (Køge), Poul (Roskilde) og Jens (Ballerup) til den
administrative bestyrelse. John (Ishøj) er som administrativ formand også født formand for
bestyrelsen.

6.

Orientering om valg af politisk næstformand på kommende politiske styre-gruppemøde, v.
Rune, sekretariatet
På det politiske styregruppemøde den 1. juni 2015 i Roskilde blev det besluttet at vælge to
næstformænd. Valget er programsat til næste styregruppemøde.
KMK tog orienteringen til efterretning.

7.

Igangsættelse af indsatserne, v. Køge, Roskilde og sekretariatet.
Den politiske styregruppe har igangsat indsatserne i Kulturmetropolen. På mødet
præsenteres projektlederne og processen med at igangsætte projektbeskrivelserne for
indsatsområderne. Indsatsområdet ”Festivaler og events 2.0” har afventet afklaringen af
Københavns deltagelse. Den afklaring foreligger nu. Derfor indstiller bestyrelsen, at dette
indsatsområde igangsættes på lige fod med de to andre indsatsområder.
KMK tog præsentationerne af indsatsområderne ´Musikmetropolen´og ´Unge i samskabelse
med kulturlivet´ til efterretning.
KMK besluttede at igangsætte indsatsområdet ´Festival og events 2.0´ i overensstemmelse
med scenarie 1, som præsenteret på mødet: Der indkaldes snarest muligt til strategimøde,
hvor dem, der har en særlig interesse i Festival og events 2.0 deltager samt beslutter på
kredsens vegne.

8.

Kommunikation i Kulturmetropolen, v. Katharina, sekretariatet
Med den nye aftale er der også behov for at se på, hvordan den fremadrettede
kommunikation internt og eksternt skal håndteres. På mødet præsenteres scenarier for
kommunikationen.
KMK drøftede kommunikationen. Det besluttes, at sekretariatet justerer planen og
igangsætter strategiarbejdet. Den endelige strategi skal behandles i KMK.

9.

Gennemgang af den endelige aftaletekst, v. Rune, sekretariatet (bilag 2)
Sekretariatet har fremsendt vedlagte aftaletekst til ministerens godkendelse. Aftaleteksten
er tilrettet med redaktionelle ændringer. Som en konsekvens af, at den endelige kreds af
kommuner nu er faldet på plads, har sekretariatet desuden lavet en forholdsmæssig
nedskrivning af indsatsområdernes økonomi. Her vedlægges den endelige aftaletekst i bilag.
KMK tog orienteringen til efterretning.

10. Nyt fra formandskabet, v. John, Ishøj
John orienterede om, at sekretariatet arbejder på et afsluttende KMØ-arrangement i
samarbejde med det tidligere formandskab i Ballerup.

11. Næste møde
Når datoen for underskrivelsen er ligger fast, fastlægges der også en dato for det kommende
KMK-møde.

12. Eventuelt
Intet at referere.

