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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (2. marts 2015)
Beslutning: Godkendt

2. SKET siden sidst – orientering ved formanden
Bilag vedlægges.
Beslutning: Taget til efterretning

3. Evaluering af Kulturelt Samråds bidrag ved Snapsting 2015
Beslutning: Taget til efterretning. Dog bemærkes, at der er begrænset kendskab til Snapsting i forskellige dele af kommunen.

4. Orientering om ”Emply Project”
Et online puljeansøgningssystem som er med til at digitalisere og effektivisere
puljeansøgninger.
Beslutning: Kirsten orienterede om nyt IT-system til digital håndtering af ansøgninger.

5. Økonomisk status.
Opgørelse samt status for underskudsgarantier vedlægges.
Beslutning: Taget til efterretning.

6. Endelig opgørelse over foreningernes indsendte regnskaber for tildelte
midler i 2014

Opgørelse vedlægges (Bemærk ny kolonne med over-/underskud de sidste 3
år)
Herunder drøftelse af hvordan regnskabsskemaet kan gøres mere forståeligt
og lettere at overskue. Forslag til ny udformning af skemaet vedlægges.
Beslutning: Positive tilkendegivelser i forhold til at forenkle skemaet. Der laves mindre justeringer i det fremsendte forslag.

7. Ansøgninger om optagelse i Kulturelt Samråd:
- Landsbysamarbejdet ”Fjordklyngen” (ansøgning vedlægges)
Beslutning: ”Fjordklyngen” optages i Samrådet.
8. Gennemgang af ansøgninger til ordinær pulje
Ansøgninger samt oversigt vedlægges.
Beslutning: Se vedlagte oversigt. Efter gennemgang af ansøgninger fratrækkes 10% fra alle bevilgede beløb, med henblik på ikke at overskride budgettet.

9. Eventuelt
Evt. fastsættelse af dato for generalforsamling i marts måned 2016.
På sidste generalforsamling blev følgende besluttet: ”Næste år forsøges generalforsamlingen afholdt hos en af medlemsforeningerne. Når datoen for generalforsamling er fastlagt, udsendes besked om dette, og så kan medlemsforeningerne byde ind med værtskab.”
Beslutning: 8. marts 2016 kl. 19.30. Der skrives til foreningerne om at bidrage med kunstneriske bidrag. Næste møde d. 23. februar kl. 16.30.

