Referat fra det politiske styregruppemøde for Kulturmetropolen
8. april 2016, kl.15.00 -17.00.
Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund.
Mødet blev indledt med en underskriftsceremoni, hvor de deltagende partnerkommuner formelt
underskrev kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-2019.
Dagsorden
1. Velkomst ved Sengül Deniz, Ishøj og Lars Toft Simonsen, Albertslund
Sengül informerede om, at Egedal Kommune endnu mangler en politisk afklaring af, hvorvidt
de deltager i Kulturmetropolen. Den manglende afklaring er kommet som en overraskelse, da
Egedal Kommune tidligere har givet tilsagn om deltagelse og har betalt kontingent for 2016.
Sengül har kontakt med deres udvalgsformand og forventer en afklaring senest 15. april 2016.
2. Valg af næstformænd
På styregruppemødet i Roskilde i juni 2015 besluttede styregruppen at vælge to politiske
næstformænd til at rådgive og støtte op omkring den politiske formand. De politiske
næstformænd skal vælges blandt styregruppens medlemmer, og de vælges for hele perioden
2016-2019.
Styregruppen valgte Katrine Skov (Gladsaxe) og Tom Schiermer Nielsen (Ballerup Kommune)
som næstformænd for Kulturmetropolen.
3. Præsentation af indsatsområder og projektledere
Indsatserne er igangsat som besluttet på styregruppemødet i januar 2016 i Ishøj. På mødet
præsenterede projektlederne sig selv og deres arbejde med at udarbejde de deltaljerede
projektbeskrivelser i tæt samarbejde med de deltagende kommuner.
Præsentationerne blev taget til efterretning.
4. Intern kommunikation til og fra den politiske styregruppe
Med baggrund i erfaringerne fra KulturMetropolØresund fremlagde sekretariatet et oplæg til,
hvordan den interne kommunikation til og fra den politiske styregruppe kan foregå.
Styregruppen tilsluttede sig forslagene til intern kommunikation til og fra den politiske
styregruppe. Styregruppen efterspurgte både en digital og fysisk udgave af Kulturmetropolens
opslagsmappe. Styregruppen besluttede også, at der som forsøg skal oprettes en lukket
Facebook–gruppe med henblik på at understøtte styregruppens egne interne dialog. Facebookgruppen tages op til evaluering ved det næste styregruppemøde. Sekretariatet fik til opgave at
oprette gruppen og invitere til deltagelse.

5. Mødeplan for 2016
Sekretariatet foreslog at næste møde i den politiske styregruppe afholdes den 18. november
2016. Sengül informerede styregruppen om, at hun vil invitere samtlige kulturudvalg til et af de
kommende styregruppemøder. Ved den lejlighed vil der være ave et kulturelt indslag på
mødet.
Styregruppen godkendte forslaget til dato for næste politiske styregruppemøde. Styregruppen
bakkede ligeledes op om Sengüls forslag til at invitere samtlige kulturudvalg.
6. Eventuelt
Intet at referere.

