Referat 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
Mødeplanen: Planen har ændret sig en smule siden den blev sendt ud. Det gælder
styregruppemødet i efteråret, der rykkes til den 26/10. KMK-mødet den 6. december
rykkes til den 5. december, men er inklusiv en længere ´jule´- frokost. Der sendes en
opdateret plan ud.
Kulturmødet: Formandskabet har besluttet at tage til Kulturmødet den 23. – 24. august
2018. Den politiske styregruppe bliver orienteret og opfordret til at deltage med
tilbagemeldingsfrist i april. Sekretariatet har forhåndsbooket 20 hytter, der skal bekræftes
senest ultimo april.
Lokale cases/best practice: KMK bakker op om punktet og har nu opgaven med at melde
tilbage til sekretariatet med gode fortællinger på den lokale forankring af
Kulturmetropolen.
Yderligere: USKIK og Festival & events orienterer, at alle kommuner nu er med i festivalindsatsen for 2018.

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.
KMK er tilfredse med det tilsendte materiale. Der opfordres til, at man inviterer sekretariatet
og/eller projektchefer (efter relevans) ind til udvalgsmøderne for at fortælle om aftalen og
projekterne. Derudover anbefales det, at man inviterer de lokale aktører, der er tilknyttet
projekterne til at fremlægge de lokale effekter af Kulturmetropolen.

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.

KMK ønsker en ny kulturaftale. Der er enighed om, at man gerne vil arbejde videre med de
indsatsområder, vi har nu. Indsatsområderne skal skærpes yderligere og KMK ønsker at inddrage de
lokale kulturinsitutioner i udviklingen af den nye kulturaftale. KMK vil bibeholde trappemodellen for
det kommunale tilskud.
Det aftales, at sekretariatet samler op på dagens drøftelser og forbereder et forslag til scenarie, der
kan arbejdes med på det næste KMK - møde.

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.
KMK tager oplægget til efterretning.

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.
KMK anbefaler, at det primære formål med det kommende politiske styregruppemøde er, at
klæde politikerne godt på i forhold til Kulturmetropolens formål, projekter og organisering.
Projektcheferne har derfor til opgave at lave en fyldestgørende præsentation af
indsatsområderne. Derudover har de en opgave med at sikre, at alle kommuner er
repræsenteret i præsentationen. KMK har til opgave, at klæde deres respektive politikere på
ift. indsats i egen kommune.

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.
KMK beslutter, at Kulturmetropolens navn og logo skal fremgå af samtlige publikationer –
det gælder både referater til nyhedsbreve og flyers fra projekterne. Der skal arbejdes hen
imod kun at bruge Kulturmetropolens logo. Sekretariatet har et mandat ift. at håndhæve
dette.

8.

Næste møde
3.5. kl. 9-12 i Roskilde.

9.

Eventuelt
Intet at refere

