
 

 

SKET siden sidste møde 

 

Formandskabet har behandlet nedenstående ansøgninger om optagelse i Kulturelt 

Samråd: 

• Klejtrup Aftenhøjskole 

Formandskabet har behandlet og godkendt foreningens ansøgning om optagelse i 

Kulturelt Samråd. Svar afsendt 5. november 2019. 

 

• LOF Midtjylland 

Foreningen er meddelt afslag da 

- LOF har hjemsted i flere kommuner 

- LOF får anden offentlig støtte 

- LOF er en professionel forening med ansatte 

- LOF er en forening, der primært er baseret på aftenskoleundervisning, der ligger 

 uden for Kulturelt Samråds virke. 

 

Forvaltningen har modtaget nedenstående henvendelse: 

 

• Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening 

Foreningen fik bevilget 1.700 kr. i underskudsgaranti til foredragsaften med muse-

umsinspektør Turi Thomsen d. 06.11.2019. De fik et beskedent underskud, som de 

ikke ønsker at gøre brug af underskudsgarantien til. Foreningen mener, at Kulturelt 

Samråd bør overveje en minimumsgrænse med hensyn til underskudsdækning. 

Måske også stramme kriterier til støtteberettigede arrangementer. Foreningens mail 

samt forvaltningens svar vedlægges. 

 

• VoxBox 

VoxBox meddeler i mail af 04.12.2019, at foreningen har fået et tilskud på 10.526 

kr. til en koncert med Morten Remar i foråret 2020. Honoraret til Morten Remar er 

ganske enkelt for stort, og foreningen ønsker i stedet at lave en eller to koncerter 

med Viborg Big Band i efteråret 2020 omkring Spil Dansk eller lignende i et forsam-

lingshus ude i kommunen. Der er givet accept fra forvaltningen. 

 

Formandskabet har behandlet nedenstående ansøgninger om tilskud: 

• Foreningen Norden – Karup Afdelingen 

Bevilget 1.900 kr. i tilskud til arrangement med visning af filmen ”Opgøret i Kauto-

keino”. Svar afsendt 30. april 2019.   

 



 

• Viborg Blues og Musikforening 

Bevilget 15.000 kr. i underskudsgaranti til 1000 m blues. Svar afsendt 8. maj 2019.  

 

• Alliance Francaise Viborg 

Bevilget 6.000 kr. fra Dispositionssummen til koncert med bandet ”Just Like Django” 

v/Peter Uldahl samt sangeren Claude Chichan d. 20.02.2020. Svar afsendt 4. de-

cember 2019. 

 

Ekstrabevillinger med ansøgningsfrist 1. december 2019: 

• Bjerringbro Højskoleforening 

Bevilget 5.000 kr. i underskudsgaranti til højskoleaften ved forstander Karen Friis d. 

06.02.2020. Svar afsendt 20. november 2019. 

 

• Dante Alighieri i Viborg 

Bevilget 6.400 kr. til foredrag med Thomas Harder i januar 2020. Svar afsendt 13. 

november 2020.  

 

• Hald Ege Samlingen 

Bevilget 600 kr. til foredrag ved Kirsten Borger d. 07.11.2019. Svar afsendt 21. ok-

tober 2019. 

 

• Iglsø Ældreklub 

Bevilget 3.535 kr. til foredrag med Ronald Risvig d. 18.02.2020. Svar afsendt 5. de-

cember 2019. 

 

• Karup-Kølvrå Kultur og Foredragsforening 

Bevilget 4.100 kr. til Søren Brynjof Show d. 17.11.2019. Svar afsendt 11. november 

2019. 

 

• Kirkekoncerter i Viborg 

Bevilget 5.500 kr. til 2 koncerter ved Jørgen Ellekilde og Jakob Lorentzen i januar 

og februar 2020. Svar afsendt 13. november 2019. 

 

• Kulturrøddernes Kor 

Bevilget 14.300 kr. til Uddannelsesarrangement den 22. og 23. februar 2020 under 

ledelse af gæsteinstruktør med særlig kompetence inden for samarbejde mellem 

kor og musikere. Svar afsendt 21. oktober 2019. 

 

• Kulturselskabet 

Bevilget 20.000 kr. til LARM på landet i perioden november 2019 – februar 2020. 

Svar afsendt 18. november 2019. 

 

• Kvols Beboer & Foredragsforening 

Bevilget 10.100 kr. til ”Cohen i Tårup Kirke” d. 15.01.2020. Svar afsendt 20. no-



 

vember 2020. 

 

• Musikviften 

Bevilget 12.000 kr. i ekstra tilskud til koncerten med Cæcilie Nordby d. 25.10.2019. 

Svar afsendt 21. oktober 2019. 

 

• Viborg Fortællekreds 

Bevilget 1.700 kr. til kursus i intuitiv fortælling med lærer Mette Møller i januar eller 

februar måned 2020. Svar afsendt 21. oktober 2019. 

 

• Viborg Internationale Forening 

Afslag på ansøgning om tilskud til arrangementer for nydanskere/indvandrer med 

henblik på at lære dem om Viborg historien, dvs. udflugt til museum samt udflugt 

med guide til Viborg den gamle by. Der søgtes tilskud til entre og turguider. Svar af-

sendt 21. november 2019. 

 

• Viborg Kunstforening 

Bevilget 15.990 kr. til en keramikudstilling i Pakhuset ved keramiker Gunhild Rud-

fjord for perioden 22.02.-08.03.2020. Svar afsendt 21. oktober 2019. 

 

• Viborg Musikforening 

Bevilget 12.150 kr. til en koncert med Leipziger Streichquartett d. 23.02.2020. Svar 

afsendt 21. oktober 2019. 

 

 

 

 

 

 


