Dagsorden Kulturmetropolens Kulturchefer
18. januar 2018, kl. 9 – 12
Thorvald Ellegaard Loungen, Ballerup Super Arena, Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup

1.

Velkomst, v. Jens, Ballerup og Ketil, Ballerup Super Arena

2.

Nyt fra formandskabet og sekretariatet
 Husk at sende kontaktinfo på styregruppemedlemmer
 Mødeplan (bilag 1)
 Kulturmødet
 Punkt til kommende møde: Lokale cases / best practice

3.

Nye udvalg – er der noget sekretariatet kan hjælpe med?
Sekretariatet har efter ønske fra KMK udsendt powerpoint præsentation og en mere udførlig
pdf-præsentation. Er der yderligere behov lokalt, hvor sekretariatet kan hjælpe?
Bestyrelsen indstiller at KMK drøfter, om der er yderligere lokale behov.

4.

Hvordan skal samarbejdet se ud efter 2019?
Med udgangen af 2019 udløber den nuværende kulturaftale. Erfaringerne fra tidligere siger,
at det derfor er ved at være tid til at overveje, hvad der skal ske bagefter, hvis vi skal være
klar med en evt. ny aftale. Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet.
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter, om der skal være et samarbejde efter 2019 og hvilken
form dette samarbejde i givet fald skal have.

5.

Sideaktiviteter i 2018 i forbindelse med VM i Veteran-Orienteringsløb
I perioden 6.-13. juli afholdes Veteran-VM i Orienteringsløb i Furesø, de nordsjællandske
skove, Tisvilde Hegn, Gribskov og København. I den forbindelse har DanskOrienteringsforbund og Kulturmetropolen udfærdiget et forslag til sideaktiviteter i foråret
2018 i Kulturmetropolen. Helt konkret er der tale om by-orienteringsløb, der kobler løb med
kultur. Projektchefen udsender indenfor kort tid konceptet til Kulturmetropolens kreds for at
indhente interessetilkendegivelser fra kommunerne, så koordinatoren fra DanskOrienteringsforbund kan igangsætte den lokale dialog, koordinering og eventudvikling.
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning og at man lokalt tager
stilling til en interessetilkendegivelse.

6.

Dagsorden styregruppemøde
Der er styregruppemøde den 2. marts i Furesø. KMK skal komme med inputs til
dagsordenen. Bestyrelsen foreslår, at der kommer indlæg, der fortæller, hvad
Kulturmetropolen er, og hvad Kulturmetropolen kan – og at der derudover er en udvidet
præsentationsrunde og fælles spisning som afslutning.
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter, hvad der skal på dagsordenen til styregruppemødet.

7.

Formidling
Der er ingen klare retningslinjer for, hvordan indsatsområderne formidler deres
tilhørsforhold til Kulturmetropolen. Det har betydet, at indsatsområderne formidler
forskelligt, har deres egen formidlingsprofil (eks. Musikmetropolen og USKIK) og ikke altid
formidler, at de er en del af Kulturmetropolen. Bestyrelsen ønsker at sikre, at
Kulturmetropolen får den rette opmærksomhed.
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter, hvordan det sikres, at ikke blot indsatsområderne, men
også Kulturmetropolen bliver formidlet ved indsatsområdernes aktiviteter.

8.

Næste møde
3.5. kl. 9-12 i Halsnæs.

9.

Eventuelt

