Referat
Generalforsamling i Kulturelt Samråd
Tirsdag den 8. marts 2016

Program:
Velkomst ved formand Flemming Pedesen.
Generalforsamling i henhold til gældende vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
Karen Lintrup blev valgt som dirigent og Kirsten Johansen som referent. Generalforsamlingen var lovligt
varslet.
2. Formandsberetning for året 2015
Igen i år kan jeg meddele, at Kulturelt Samråd er blevet større, forstået på den måde, at vi har fået flere
medlemmer. Det er et udtryk for, at der stadig opstår nye foreninger, og at eksisterende foreninger får
øje på, at det kan være en fordel af at være medlem i Kulturelt Samråd. I alt har vi ved udgangen af
2015 87 medlemmer mod 82 året før. Ikke alle bruger deres medlemskab til hvert år at få støtte eller
deltage i fælles projekter, men langt de fleste gør. Der har i 2015 også været mange ansøgninger og ud
over de sædvanlige kriterier, som vi benytter, når vi skal finde frem til, hvor meget de enkelte foreninger
skal have i støtte, så har vi i år også måttet benytte en generel nedskæring på alle ansøgninger på omkring 10%. Så hvis politikerne ved budgetforhandlingerne i år har penge tilovers, vil en ekstra slat til Kulturelt Samråd være berettiget.
Ud over de professionelle aktiviteter i Tinghallen, på teateret, i musikskolen, på museerne, på Palletten
så bidrager Kulturelt Samråds medlemmer i høj grad til, at der i Viborg kommune er et meget højt kulturelt aktivitetsniveau. Ud over det kvantitative, bidrager foreningerne under Kulturelt samråd også til et
meget varieret kulturtilbud, som i både indhold og form byder på store kvalitative oplevelser – og det
både i hovedbyen og ude i krogene og hjørnerne af kommunen. I 2015 havde vi også sat 50.000 kr. af
til arrangementer i forbindelse med Snapstinget.
Så jeg synes, vi kan være stolte af de mange aktiviteter, som skaber bedre vilkår for det gode liv i Viborg kommune. Kulturelt Samråds bidrag er i den forbindelse det mindste. Det store arbejde udfoldes i
de mange medlemsforeninger med teater, sang, koncerter, foredrag, filmforevisninger, udstillinger og
meget mere.
Vi har opstillet en række objektive kriterier for tildeling af midler, så vi heldigvis kun i begrænset omfang

er ude i at vurdere om noget er relevant eller irrelevant kultur.
I 2015 har Kulturelt Samråd haft ca. 650.000 kr. at gøre godt med. Som I vil se af regnskabet lidt senere, så har vi sørget for, at midlerne har fået ben af gå på.
Omtale og markedsføring er helt afgørende for, at medlemsforeningerne kan overleve. Nogle gange er
vi nærmest chokerede over, hvor store beløb foreninger bruger på markedsføring, mens vi andre gange
undrer os over, at man stort set ikke benytter markedsføring. Der er grænser for, hvor meget vi kan give
i støtte til markedsføring, idet midlerne fra Kulturelt samråd primært skal gå til den enkelte aktivitet, men
vi har fuld forståelse for, at vi også skal støtte markedsføring i et vist omfang. Kommunen og en række
kulturinstitutioner, herunder Kulturelt Samråd, tog i 2013 sammen med Viborg Stift Folkeblad initiativ til,
at vores aktiviteter får mere synlighed i avisen også i Viborg Nyt. På trods af en for svag opbakning i
2014 er det besluttet at videreføre dette initiativ. Så min opfordring er at I benytter dette tilbud. Det fælles kulturmagasin, som blev udgivet af Tinghallen med kommunal støtte ophører.
Mht. det nye år, så kan jeg nævne, at Kulturelt Samråds bestyrelse har valgt i år også at afsætte 50.000
kr. i budgettet til aktiviteter, som skal foregå i uge 26 i forbindelse med den byfest, der stadig går under
navnet Snapstinget.
Mht. ansøgninger og regnskab, så husk at vi benytter de regnskaber i indsender, nogle gange kunne
foreningerne, tror jeg, vinde ved at lave særskilte regnskaber for de enkelte aktiviteter, som der er søgt
støtte til. Om foreningen tjener penge på andet er os egentlig uvedkommende. Vi ønsker først og fremmest at tage de aktiviteter i betragtning, som vi har støttet, idet ideen med vores aktivitetsstøtte er, at vi
hjælper til at få arrangementerne til at køre rundt – ikke at give overskud. Derfor ser vi gerne projektregnskaber i stedet for årsregnskaber.
Jeg vil slutte af med at sige tak til samarbejdet med Henrik og Kirsten fra Kulturforvaltningen og tak for
samarbejdet i bestyrelsen – vi er jo stadig den næsten gode gamle flok, som blev valgt ved første valg
til Kulturelt Samråd i 2007. Det vil dog sige, at Esbern Ege Møller trådte ud sidste år, og i år har Ole
Gad efter 22 års tjeneste med hensyn til at dele midler ud til kultur valgt at stoppe. Først 14 år i den gl.
Viborg kommune og så 8 i den nuværende konstruktion. Jeg synes, vi skal give Ole Gad en stor hånd
for indsatsen.
Beslutning:
Formandens beretning taget til efterretning.
3. Regnskab 2015
Beslutning:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Oversigt over samrådets bevillinger pr. 15.02.2016 blev efterlyst på Viborg Kommunes hjemmeside.
Forvaltningen kunne oplyse, at den er på vej.
4. Budget 2016
Beslutning:
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Der blev spurgt om puljen til Snapsting ikke var forholdsvis stor i forhold til det samlede budget. Det er
3. år, der er afsat en pulje til Snapsting. Det har vist sig at være et godt forum til at synliggøre bredden i
de mange foreninger, der er optaget i Kulturelt Samråd. Desuden er der politisk bevågenhed om samrådets deltagelse. Det er kun samrådets egne foreninger, der får del af tilskuddet fra puljen.
5. Fastsættelse af dispositionssummens størrelse
Beslutning:
Dispositionssummen på 40.000 kr. blev godkendt.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 4 stk. 1.
Følgende 5 medlemmer er på valg: Flemming Petersen, Sine Claudell, Ole Gad, Erling Greve Kristensen og John Vistisen (Ole Gad ønsker ikke genvalg, men de 4 andre medlemmer er villige til genvalg).
Suppleanter på valg: Niels Rohde Pedersen og Johannes Thomsen (begge er villige til genvalg).
Beslutning:
Henrik Holm, Viborg Musikforening blev valgt som nyt medlem. Flemming Petersen, Sine Claudell, Erling Greve Kristensen og John Vistisen blev genvalgt.
Der var genvalg af suppleanterne Niels Rohde Pedersen (1. suppleant) og Johannes Thomsen (2. suppleant).
7. Indkomne forslag
Beslutning:
Ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
Beslutning:
Intet at bemærke.

Aftenen blev rundet af med meget fin underholdning fra 4 af samrådets egne foreninger. Der skal lyde en
stor tak til Viborg Kammerkor, Viborg Fortællekreds, Viborg Damekor og Wibergh Badstue (Teaterforeningen
Jep Skald).
Referent/Kirsten Johansen

