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Formandsberetning 
 

Året rundt  

I det forløbne år, der jo skulle blive meget anderledes end forventet, nåede kulturrådet at nå stort set hele 
arbejdspaletten rundt. Vi nåede ikke at få afholdt de lokale årsmøder og årsmødet i  
Vesthimmerlands Kulturråd til tiden. Men det råder vi nu bod på.  
 
Hvad har den arbejdspallet så indeholdt?  
 

Ansøgninger  

Løbende hen over året er der kommet ansøgninger om økonomisk støtte til flere forskellige  
arrangementer. Hanne vil gå mere i detaljer med dem.  
 
Der har været et par ansøgninger, som Vesthimmerlands Kulturråd har haft svært ved at  
imødekomme, men heldigvis er holdningen i kulturrådet den, at så hjælper lokalrådene til. Års har  
haft en del penge i kassen og det har betydet, at Års har hjulpet kulturrådet at kunne imødekomme flere 
arrangører. Det vil jeg gerne takke Års kulturråd for.  
 

Kulturugen AHA kulturpris  

Kulturugen AHA har også spillet en rolle i kulturrådets årspalet. Vi besluttede at øremærke et beløb  
specielt til kulturugen for at tilgodese flest mulige ansøgninger. Der kom en del ansøgninger og vi  
formåede at imødekomme dem alle på forskellige niveauer. Det blev en god kulturuge, men mange  
forskellige arrangementer, hvor bl.a. kommunens institutioner og skoler var flittige arrangører.  
 
Kulturugen er blevet evalueret af deltagere. Der har naturligvis været forskelligartede oplevelser,  
men der viser sig en stor tilfredshed med kulturugearrangementerne.  
 
Som noget nyt blev det besluttet at uddele årets kulturpris i forbindelse med kulturugen. Det skete  
på kulturugens sidste dag ved et arrangement i ALFA. Prismodtagerne var Inge og Erik Kragelund  
fra Gedsted, og arrangementet blev overordentligt godt besøgt, selv om det var nye rammer og nyt  
indhold, men glæden ved at give og stolthed ved at modtage, var den samme.  
 
Denne form skal evalueres på de næste kulturrådsmøder, for måske skulle kulturprisen have en lidt  
større plads i kulturugen, for det er trods alt lokale ildsjæle, der hædres.  
 

Kulturkaravanen  

Kulturkaravanen kom forbi Vesthimmerlands kommune og det bevirkede, at der blev brug for  
kulturrådets gode håndelag for at hjælpe de kunstnere, der skulle optræde. Det var bl.a. den  
kongelige ballet, der dansede for og med publikum. Kulturkaravanen var i Rådhuscenteret i Farsø  
og der var publikum til alle dele af karavanens programpunkter.  
 
Det var tilsyneladende en oplevelse for både balletdansere og tilskuere at fremføre "svanens død" i  
grøntafdelingen. Farsø kulturråd gik til hånde hele dagen og hjalp både dansere og tilskuere. Tak for 
det Farsø.  
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KulturThit  

KulturThit lever i bedste velgående. Foreninger er flinke til at melde ind med arrangementer og folk 
er flinke brugere af tilbuddene. Der er generel ros til bladet selv om det af og til drøftes om der  
stadig skal komme 4 numre om året. Der er dog ikke planer om ændringer i formen, for det fungerer 
godt med det indbydende og informative blad. Forhåbentligt kan der fortsat findes økonomi til  
bladet.  
 

Hjemmeside  

Kulturrådet er i proces mht. at gentænke hjemmeside og facebookprofil, men det er en proces, der  
afventer udviklingen af kulturrådets organisation fremover.  
 

Kulturpolitik  

Men det forløbne kulturrådsår har været gennemsyret af kulturpolitikarrangementer. Der har været  
afholdt både lukkede og åbne arrangementer. Indholdet har været oplæg og præsentationer  
kombineret med workshop, diskussioner og holdningsudvekslinger.  
Der er som afslutning skrevet et udkast til en kulturpolitik. Udkastet har været i høring og  
Vesthimmerlands Kulturråd har indgivet høringssvar.  
 
Efter lang tids venten i spænding er kulturpolitikken nu vedtaget, og Vesthimmerlands høringssvar  
har haft betydning for den endelige ordlyd. Kulturpolitikken blev præsenteret på sommermødet i  
Ertebølle i august. Den færdige kulturpolitik ligger fremme og må gerne tages med hjem.  
 

Ny kulturrådsorganisation  

Hele året har der været et gennemgående emne på vores møder, nemlig idéen med at lade de fire  
lokale kulturråd samles i det "store" samlede Vesthimmerlands Kulturråd. Vesthimmerlands  
Kulturråd servicerer Vesthimmerlands kommune, så det giver god mening med en kommune — et  
kulturråd — en kulturpolitik.  
 
En fordel ved et kulturråd er, at der vil være en større samlet sum penge at fordele ud af. Det vil  
blive nemmere for ansøgerne at finde ud af, hvor der skal søges om støtte, for der er blot et sted, at  
sende ansøgningen hen. Selve organisationen bliver enklere og mere gennemskuelig. 
 
Der er et godt samarbejde i kulturrådet og stor forståelse for, at der er forskellige arrangementer  
rundt om i kommunen, arrangementer, der ikke må lide overlast ved en sammenlægning. De  
siddende medlemmer er ligeledes meget bevidste om, at kultur skal fordeles rundt i hele  
kommunen, så der bliver retfærdighed og god tone om samarbejdet.  
 

Afslutning  

Som sagt i begyndelsen har det været et helt igennem mærkværdigt år, hvor meget er blevet  
anderledes. Lad os håbe, at vi snart kan gøre noget af det, vi har gjort tidligere. Om ikke andet, så  
planlægger vi som om den kommende tid bliver mere tilregnelig.  
 
Tak for godt samarbejde i det forgangne år. 
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