
 

 
Referat Kulturmetropolens Kulturchefer 
28. april 2020, kl. 9.30 – 12.30 
Onlinemøde via Skype.  
 
 

1.     Velkomst 
 
2.     Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

• Procesplan. 

• Reviderede køreplaner pga. coronavirus. 

• Kommunikationsstrategi. 
 

3. To scenarier for Kulturmetropolens ungeindsats i 2021-2024 (bilag 1) 
Sekretariatet og projektcheferne siden sidste KMK-møde udarbejdet en model med to 
scenarier for ungeområdet i Kulturmetropolen 2021-2024.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter konsekvenserne af de to scenarier, og beslutter 
hvilket scenarie Kulturmetropolens ungeindsats fremover skal køre efter.  
 
KMK drøftede konsekvenserne af de to scenarier, og besluttede at køre efter scenarie 1 
de første to år af Kulturmetropolen 2021-2024, hvorefter at gøre status og vurdere, 
hvorvidt ungeområdet skal fortsætte resten af aftalen.  
 

4. Indsatsområdebeskrivelser i Kulturmetropolen 2021-2024 (bilag 2a, 2b og 2c) 
Projektcheferne har udarbejdet nye indsatsområdebeskrivelser for Kulturmetropolen 
2021-2024.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter indsatsområdebeskrivelserne, samt at KMK 
anbefaler det politiske formandskab at sætte beskrivelserne på dagsordenen på det 
politiske styregruppemøde den 15. maj.  
 
KMK drøftede indsatsområdebeskrivelserne, og anbefalede det politiske formandskab at 
sætte beskrivelserne på dagsordenen på det politiske styregruppemøde den 15. maj.  
 

5. Flere kommuner med i Kulturmetropolen 2021-2024 – Plan over tiltag (bilag 3) 
Med udgangspunkt i de udadrettede tiltag på listen præsenteret på KMK-mødet den 6. 
februar, og efter ønske fra Kulturmetropolens formandskab, har sekretariatet udarbejdet 
en plan over tiltag rettet mod Egedal Kommune, Hillerød Kommune og Høje-Taastrup 
Kommune. De tre kommuner er udvalgt af sekretariatet, fordi de alle er interessante for 
Kulturmetropolen, og har udvist interesse for Kulturmetropolens arbejde på forskellig vis.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter planen og kommer med tilføjelser og/eller rettelser.  
 
KMK drøftede planen og kom med enkelte tilføjelser.  
 
 
 



 

2 af 2 
 

6. Vejledning med indadrettede tiltag til kommuner i Kulturmetropolen (bilag 4)   
Med udgangspunkt i de indadrettede tiltag på listen præsenteret på KMK-mødet den 6. 
februar, og efter ønske fra Kulturmetropolens formandskab, har sekretariatet udarbejdet 
en generel vejledning til kommunerne med bud på tiltag kommunerne kan iværksætte 
for at styrke fortællingen om Kulturmetropolen. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter vejledningen, og kommer med tilføjelser og/eller 
rettelser.  
 
KMK drøftede vejledningen og kom med enkelte tilføjelser.  
 

7. Næste møde 

Næste møde afholdes d. 28. august 2020  
 

8. Eventuelt 
 
Eva Hjelms orienterer om, at en stor kultur og sundhedskonference arrangeret af 
regionerne er rykket til d. 2. september.  
 


