
 

 
Referat Kulturmetropolens Kulturchefer  
26. oktober fra 9.30 – 11.30 på Zoom. 
 
 
 Velkomst 
 

1. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 
 

• Opsamling på KMP- og inspirationsmødet d. 26. august 

• Fællesmøde for kulturregionerne 9. og 10. november 
 

2. Overlevering til ny styregruppe efter KV21 
På styregruppemødet blev overlevering til et nyt udvalg drøftet, og sekretariatet fik til 
opgave at komme med en plan for hhv. formidling og besøgsrække i kommunerne forud for 
det første styregruppemøde.  
Bestyrelsen indstiller at KMK drøfter punktet. 
 
KMK drøftede punktet og var enige i, at det er en god idé med en besøgsrække i 
kommunerne. Sekretariatet skaber i samarbejde med projektcheferne en struktur for 
møderne. Der kan med fordel være fokus på den værdi Kulturmetropolen skaber i 
kommunerne og på tværs, hvor kulturcheferne kan bidrage med en uddybelse af den lokale 
værdi. Mødet kan foregå på forskellige tidspunkter afhængig af den enkelte kommunes 
proces. Det er dog vigtigt, at KMK melder formand og konstituering til sekretariatet så snart 
det vides.  

 
3. Status på RÅ festival  

Projektcheferne giver status på aktiviteter og tilmelding. 
Bestyrelsen indstiller at KMK tager punktet til efterretning. 
 
KMK tog punktet til efterretning. 
 

4. Dagsorden til det politiske styregruppemøde den 15. december kl. 16-17.00 (bilag 1) 
Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til dagsorden til det politiske styregruppemøde d. 
15. december. Mødet afholdes virtuelt.  

KMK skal drøfte dagsordenen til det politiske styregruppemøde, og komme med eventuelle 
ændringer eller tilføjelser. 
 
KMK drøftede dagsorden og havde ikke ændringer eller tilføjelser.  

5. Forslag til mødeplan for 2022 (bilag 2) 
Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2022.  
Bestyrelsen indstiller at KMK godkender mødeplanen. 
 
KMK godkender mødeplanen og sekretariatet indkalder nu KMK til både KMK og KMP.  
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6. Næste møde 
Næste KMKmøde afhænger af pkt. 5. 
Bestyrelsen indstiller at KMK beslutter ny mødedato. 
 
Næste KMKmøde bliver d. 23. februar 2022 i henhold til mødeplanen. Sekretariatet tager 
en status på, hvordan udvalgene ser ud efter kommunalvalget d. 11. januar.  
 

7. Eventuelt 

 

 
 

 
 


