
 

 
Referat Kulturmetropolens Kulturchefer  
4. februar 2021, kl. 9.30 – 12.30 
Onlinemøde via Whereby.  
 

1. Velkomst 
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

• Sekretariatet søger en barselsvikar for Rose-Line.  
 

3. Status på underskrivelse af kulturaftalen og processen med Slots- og Kulturstyrelsen 
Kulturministeren underskrev kulturaftalen før jul, og i løbet januar har sekretariatet været 
forbi jeres udvalgsformænd for at få underskrevet kulturaftalen. Sekretariatet er i dialog 
med Slots- og Kulturstyrelsen om en fælles kommunikationsplan for offentliggørelse af 
underskrivelserne.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning.  
 
KMK tog orienteringen til efterretning.  
 

4. Et bedre liv med kultur onlineseminar den 14. januar 
Projektchef Eva Hjelms orienterer om, hvordan onlineseminaret forløb den 14. januar.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning. 
 
KMK tog orienteringen til efterretning, og meldte om positive oplevelser af seminaret i 
kommunernes forvaltninger. 
 

5. Indsatsernes køreplaner for 2021 (bilag 1 eftersendes) 
Projektcheferne fremlægger hver især deres køreplaner for indsatsområderne i 2021.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter og godkender planerne.  
 
KMK drøftede og godkendte indsatsernes køreplaner for 2021. KMK tilføjede også, at 
kulturinstitutionerne gerne må blive inddraget i udviklingsprocessen.  
 

6. Afvikling af og dagsorden til det politiske styregruppemøde den 26. marts (bilag 2) 
Sekretariatet, projektcheferne og bestyrelsen har løbende drøftet, at styregruppemødet 
skal fungere både som et kick-off arrangement til den nye kulturaftaleperiode og som 
afslutning af den forrige. Formatet kan dog blive udfordret af situationen med COVID-19, 
hvis mødet afholdes digitalt. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til mulige 
dagsordenpunkter til det politiske styregruppemøde den 26. marts.   
Bestyrelsen indstiller, at KMK på forhånd drøfter formatet for afviklingen af 
styregruppemødet med det politiske niveau lokalt, og præsenterer drøftelserne for resten af 
KMK på mødet. Bestyrelsen indstiller også, at KMK drøfter dagsordenen til det politiske 
styregruppemøde den 26. marts og kommer med eventuelle tilføjelser eller rettelser.  
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KMK drøftede hvorvidt et fysisk politisk styregruppemøde d. 26. marts er realistisk ift. den 
nuværende corona-situation, og besluttede at anbefale det politiske formandskab at 
udskyde mødet til enten kort inden sommerferien eller umiddelbart efter. Dagsordenen for 
det politiske styregruppemøde gennemgås derfor først på næstkommende KMK-møde.  
 

7. Ny løsning på virtuelle møder (bilag 3) 
Efter det seneste politiske styregruppemøde har sekretariatet og bestyrelsen drøftet, at 
Skype ikke er den optimale løsning til fremtidige onlinemøder i Kulturmetropolen. 
Eftersom et behov for fremtidige onlinemøder uden tvivl vil opstå, er det nødvendigt at 
finde en ny løsning. Tine Hessner fra Furesø, der har stor erfaring med onlinemøder, har 
givet sit bud på, hvilke løsninger vi kunne tage i brug i stedet for Skype.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK skal drøfte eventuelle andre muligheder for afvikling af 
onlinemøder.  
 
KMK drøftede eventuelle andre muligheder for afvikling af onlinemøder, og besluttede 
at afprøve Zoom til de kommende onlinemøder i Kulturmetropolen.  
 

8. Næste møde 
Næste møde afholdes den 29. april 2021.     
 

9. Eventuelt 

 
Intet at referere.  

 

 
 


