
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden – Kulturelt Samråd 
 

1. Velkomst og lille orientering om Kulturelt Samråd til de nye bestyrelses-

medlemmer Anders og Ole 

Henrik Hauritz byder velkommen og giver en lille orientering om Kulturelt 

Samråd. 

 

Beslutning: Kort orientering om Samrådets funktion og virke. Velkommen til 

Ole og Anders 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (28.09.2020) 

 

Beslutning: Godkendt 

 

 

3. SKET siden sidst 

Orientering ved formanden. 

Se bilag her: 

SKET siden sidste 

møde.pdf
 

 

Beslutning: Der henvises til bilag. 

 

 

4. Evaluering af generalforsamlingen den 26. januar 2021 som for første gang 

foregik virtuelt pga. Covid-19 (forsamlingsforbud) 

 

Beslutning: På trods af omstændighederne (virtuelt møde) blev generalfor-

samlingen opfattet meget positiv. 

 

Referat: 
 

 

Mødedato: 23. februar 2021 

Mødetidspunkt: 16.30 

Mødested: Teams-møde 

Mødeleder: Anders K. Kristensen 

Referent: Henrik Hauritz 

Mødedeltagere: Anders K. Kristensen, Dorte Cederbek, Henrik Holm, Karen Lin-

trup, Mogens Ditlev, Ole Høg 

Fraværende: Sine Claudell, John Vistisen, Karen Elisabeth Stub 

Kultur & Udvikling 

Fællessekretariatet 

 

Dato: 23-02-2021 

 

Sagsnr.: 21/531 

Sagsbehandler: vpkj3 



5. Drøftelse af problematikken ”Foreningernes gebyr for konto i pengeinstitut-

terne” 

På samrådets generalforsamling blev der spurgt, hvad foreningerne gjorde 

med de store gebyrer, som pengeinstitutterne opkræver for en forenings-

konto.  Man blev enige om at drøfte problematikken på næste møde i Kultu-

relt Samråd. Anders K. Kristensen har efterfølgende fremsendt link vedr. 

bankgebyrer. Dette er videresendt til samrådets foreninger den 8. februar 

2021.  

 

Beslutning: Hvidvaskningsloven gør det besværligt og dyrt for foreninger at 

have en konto i en bank. En arbejdsgruppe ledet af Finans Danmark har 

netop igangsat arbejdet med at udarbejde løsningsforslag, der kan lette pro-

cessen. Det er planen, at arbejdsgruppen skal have et idekatalog klar til politi-

kerne inden sommeren 2021. 

Vi følger udviklingen og melder tilbage, når der er nyt i sagen.  

 

 

6. Opgørelse over foreningernes regnskaber for tildelte midler de sidste 3 år 

Se foreningernes regnskabstal for 2018 – 2020 her: 

Foreningers 

regnskaber 2018-2020.pdf
 

 

Beslutning: Taget til efterretning. 

 

 

7. Regnskab 2020 

Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 288.760 kr., som pga. Covid-

19 går tilbage i kommunekassen. Det er kommunens beslutning, at ikke for-

brugte midler i 2020 overgår til kommunekassen til brug for Covid-19 hjælp 

rundt omkring i kommunen. 

Se vedhæftede regnskab samt opgørelse over underskudsgarantier overført 

fra 2020 til 2021 her: 

Regnskab 2020.pdf Status - 

Underskudsgarantier 2021.pdf
 

 

Beslutning: Taget til efterretning. 

 

 

8. Budget 2021 

For budget 2021 er der afsat en pulje på 809.239 kr. På den afholdte general-

forsamling i januar foreslog tidligere formand Flemming Petersen nedenstå-

ende fordeling: 

1. ansøgningsrunde 350.000 kr. 

2. ansøgningsrunde 300.000 kr. 



Pulje til Snapsting 60.000 kr. 

Dispositionssum 99.239 kr. 

I alt 809.239 kr. 

 

Beslutning: Taget til efterretning 

 

 

9. Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd 

Der er indkommet ansøgning fra: 

- Dollerup Beboerforening 

Se ansøgning her: 

Ansøgning - Dollerup 

Beboerforening.pdf
   

Vedtægter - Dollerup 

Beboerforening.pdf
 

 

Beslutning:  Der tages kontakt til foreningen,, som bliver rådet til at ændre 

deres formålsparagraf, så denne bliver forenelig med reglerne for tildeling at 

støtte fra Kulturelt Samråd 

 

 

10. Gennemgang og behandling af ansøgninger om tilskud fra den ordinære 

pulje pr. 15.02.2021. 

Se vedhæftede oversigt/opgørelse her: 

Opgørelse over 

bevilgede tilskud pr. 15-02-2021.pdf
 

 

Beslutning: Se vedlagte regneark 

 

 

11. Fastsættelse af dato for næste møde i Kulturelt Samråd 

 

Beslutning:  Onsdag 22. september kl. 16.30 

 

 

12. Eventuelt 

 

Beslutning: Mulige samarbejder mellem samrådets foreninger drøftes som 

punkt på næste møde. 

 

 


