
 

Helsinge, den 12./11. 2015

Opsamling fra Fællesmøde Kultur- og Idrætsudvalget og Kulturrådet 
tirsdag den 03. november 2015 – kl. 17:30 i mødelokale 505 på Rådhuset

Tilstede: Ulla Dræbye, Betina Sølver, Morgten Ulrik Jørgensen, Birgit Roswall, Anders Gerner Frost og Steen
Pedersen, alle Kultur- og Idrætsudvalget.
Ole M. Jørgensen, Chr. Friis, Niels Henriksen, Anne Bjørner, Lars Thomsen og Tonny Jensen, alle 
Kulturrådet samt Kirsten Frandsen og Susanne Jørgensen fra Center for Kultur, Fritid og Turisme.

Kulturrådet havde 3 emner, de ønskede en drøftelse om: 
1. Markedsføring af Kulturrådet – ønske om Kulturside i Ugeposten v/Anne Bjørner

2. Orientering om Kulturarrangementer v/Anne Bjørner & Chr. Friis

3. Tilskud til børn og unge inden for egen forening (børne- og ungeforeninger) v/Tonny Jensen 

Ulla Dræbye bød velkommen til mødet og deltagerne præsenterede sig. 
Der var ønske om at få en orientering om administrationens organisering i Gribskov Kommune. Denne stod 
Kirsten Frandsen for. 

1.  Anne Bjørner stod for oplæg af første emne; Markedsføring af Kulturrådet og ønsket om Kulturside i 
Ugeposten. Anne Bjørner fortalte om foreningernes afhængighed af at få omtale/optaget pressemeddelelser i
Ugeposten. Kulturrådet ser gerne, at den fælleskommunale annonce i Ugeposten udvides, således at 
foreningerne kan formidle deres arrangementer deri, sådan som det har været for år tilbage.

Pkt. 2 blev flettet ind i pkt. 1 og Chr. Friis tog over og orienterede om Kulturarrangementer, som Gribskov 
Kommune bevilger midler til. Chr. Friis kom ind på, at det er ønskeligt, at Gribskov Kommune bevilger midler 
til annoncer i Ugeposten. 
Også andre emner kom i spil under dette punkt, uden at der egentlig kom nogen konklusion på det: 
Nye borgere, hvordan kommer de til at kende Kulturrådet?
Fremtid – Ny skolereform – samarbejde mellem skole og foreninger (Skolen i Virkeligheden). 
Hvad med faciliteterne? Har vi de rigtige lokaler samt brug af skoler (eksempbler blev givet bl.a. på 
Nordstjerneskolen), nydansker/integration, Grejbank på kulturområdet samt Kulturhuset/Kultursalen samt 
Infostandere i kommunen. 

Andre repræsentanter i Kulturrådet supplerede de to oplæg: 
Kulturrådet har udarbejdet sin egen pjece, som dels er på hjemmesiden og på booking-hjemmesiden. 
Kulturrådet har haft inviteret til 2 dialogmøder i 2015 med forenignerne; men måtte aflyses på grund af 
manglende tilslutning. 
Der var en efterlysning fra rådet om at deltage i Store Netværksmøder (Kulturkontrakter). Dette undersøges 
nærmere. 
Det blev oplyst, at mange oplysningsforbund ikke er lokalt forankret. 
Der var spørgsmål til Kulturpas. 

Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer samt administrationens svar på indlæggene og kommentarerne var 
bl.a.: 
At de unge mennesker ikke læser Ugeposten. 
Det vil være et tilbageslag, hvis Gribskov Kommune skal lave foldere og have foreningsannoncer i den 
fælleskommunale anonce i Ugeposten. 
Brug i stedet for: ”Det sker i Gribskov”. Evt. skal foreningerne have hjælp til at bruge ”Det sker i Gribskov”. 
Kulturrådet kan invitere til workshops. 
Navn på Kultursal/Kulturhus – ved ikke, om det skal tages op igen. 
Kulturpas sættes ikke i gang, da der ikke er økonomi til det. 
Kulturel Grejbank – administration – hvor skal det være? - og hvem skal administrere? - evt. gerne på 
Ungdomsskolen. 



Administrationen undersøger mulighed for at få omtale på Infostanderne. 
Kulturrådet kan evt. have materiale i Ugeposten, når der er plads; (men hvornår er der det?)

Kulturrådet appellerede til at hjælpe foreningerne med formidling. Svaret var, at det skal ske via de digitale 
medier. Her blev bl.a. opfordret til, at Kulturrådet gør brug af Facebook. Dette vil blive taget op i Kulturrådet. 

3. Tonny Jensen havde oplæg omkring tilskud til børne- og ungeforeninger, når de skulle/ville uddanne sig / 
tilskud til kurser.
Der er p.t. ingen steder, hvor foreningerne kan søge om tilskud til uddannelse. Her tænkes på børne- og 
ungeforeningerne. Der ønskes afsat en pulje, hvor børne- og ungeforeninger kan søge om tilskud til 
kurser/uddannelse. 
Det kan evt. være et beløb på 20.000 kr. til kursuer/dddannelse til børne- og ungeforenigner. 

Som svar på oplægget fra politisk side var, at Kulturrådet kan omfordele de tildelte midler,de får tilskud til. 
Kommunerne bestemmer selv, om de vil give støtte til uddannelse. 
Kulturrådet tager emnet op og vurderer, om der skal være en omfordeling på børne- og ungepuljen. 
Hvis det bliver besluttet i Kulturrådet, skal retningslinier udarbejdes og godkendes i Kultur- og 
Idrætsudvalget, før det kan træde i kraft. 

Der var også forslag om at gøre brug af Arbejdsmarkedsudvalget til uddannelse. 

Efter drøftelse af de tre punkter, sluttede Ulla Dræbye mødet af og takkede for god debat. 

For opsamling: 

Susanne Jørgensen
Center for Kultur, Fritid og Turisme 


