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1. Velkomst, v. Henning, Rødovre 
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet, v. John, Ishøj og Rune, sekretariatet 
Katharina Thordis Raagaard, der er projektlederen for indsatsområdet ”Festival og events” 
og kommunikationsansvarlig, er blevet sygemeldt, hvilket betyder, at indsatsområdet 
Festival og Events 2.0 midlertidigt er sat lidt i bero – ligesom  
Kulturmetropolens politiske formand og de to næstformænd deltog på Kulturmødet 2017, 
og var medarrangør på en debat omkring kulturaftalernes funktion og rolle, hvori seks 
kulturaftaler deltog. Baggrunden for debatarrangementet var kulturministerens udmelding 
omkring en gentænkning af kulturaftalerne, der blev fremsendt kulturaftalerne i maj 2017. 
Det tyder altså på at der kommer en revision af kulturaftalegrundlaget, men hvordan og 
hvornår vides ikke.   
Turen var udbytterig for Kulturmetropolen, både socialt og indholdsfagligt, og det blev 
anbefalet til andre kommuners kulturudvalgsformænd, at de burde overveje at tage med 
næste år.  

 

3. Fremtidens musikskole, v. Poul, Roskilde 
Poul fortæller om Roskilde Kommunes proces med at skabe ”fremtidens musikskole” 
Efterfølgende vil der være mulighed for debat og spørgsmål. 
Roskilde kommune har i byrådet vedtaget en Musikbystrategi. Musikbystrategien fastsætter 
en række politiske pejlemærker for de politiske forventninger til musikskolerne, men også til 
hvordan byen skal udvikle sig. Forventningerne til musikskolerne er blandt andet at alle børn 
i kommunen skal opleve musikken, at fælleskab er en stor del af musikskolerne, bedre 
decentrale miljøer og innovation og udvikling. Musikbystrategien ventes at have fuld 
indfasning i 2020.   

 

4. Ønsker og behov i forbindelse med KV17 
Nu står KV17 jo for døren og i den forbindelse er det vigtigt, at alle har den støtte fra 
sekretariatet, der skal til for at klæde både nye og gamle udvalgsmedlemmer ordentligt på. 
Bestyrelsen vil derfor gerne have, at KMK drøfter, hvad der er af ønsker og behov i den 
forbindelse. 
KMK udtrykte et ønske om en kort beskrivelse af kulturmetropolen og arbejdet i 
Kulturmetropolen, enten i papirform eller PowerPoint. Beskrivelsen skal være opdateret på 
de resultater, der er nået siden sidst.  

 

5. Strategi for politisk engagement 
Christina, Helsingør, har bedt om at få et punkt på, hvor det politiske engagement drøftes. 
Der har tidligere – og igen i Frederiksværk i november 2016 – været udfordringer med at få 



 

 
 

politikerne til at deltage i styregruppens møder. På det efterfølgende møde i Frederikssund 
var fremmødet godt halvdelen af de politiske deltagere.  Der er allerede igangsat flere 
initiativer. 1. de bliver efter KV17 muligt at vælge to repræsentanter fra hver kommune til 
styregruppen. 2. styregruppemøderne afholdes spændende steder, som kan have 
medlemmernes faglige interesse.  Og 3. der spises sammen og det sociale element dyrkes 
bedst muligt. 
KMK besluttede, at der ikke iværksættes yderligere initiativer for nuværende.  
 

6. Fælles aktiviteter for indsatsområderne USKIK og Festival og events 2.0 
På KMK-mødet i april blev det aftalt, at indsatsområderne USKIK og Festival og events 2.0 
skulle arbejde videre med ideerne til en fælles festival. På baggrund af det arbejde har de to 
projektledere besluttet at skrinlægge ideen om skabelsen af en helt ny festival. Der arbejdes 
i stedet på at samarbejde med en eller flere allerede eksisterende festivaler. Nana kommer 
og orienterer. 
KMK tog orienteringen til efterretning og bakkede op omkring beslutningen om samarbejde 
med Golden Days. 
 

7. Status på projekter og lokale erfaringer med deltagelse 
Som aftale på tidligere KMK-møde indgår dette som et fast punkt. Projektlederne kommer – 
så vidt muligt og præsenterer, hvad der sker lige nu. Kulturcheferne fortæller om deres 
lokale erfaringer med deltagelse i projekterne. 
KMK tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Bordet rundt om lokale budgetter 
I det omfang det er muligt rent tidsmæssigt fortæller de tilstedeværende kulturchefer om 
deres lokale budgetforhandlinger og betydning for deres område. 
Intet at referere.  

 

9. Næste møde 
Afholdes 7. december i Gladsaxe  
 

10. Eventuelt 

Intet at referere 

 


