
 

 

SKET siden sidste møde 

 

Formandskabet har behandlet nedenstående ansøgning om optagelse i Kulturelt 
Samråd: 

• Viborg Folkeuniversitet 
Formandskabet har meddelt afslag. Foreningen er baseret på offentlig støtte, og falder således uden 

for samrådets kriterier. Svar afsendt 9. juni 2020 

 

 

Formandskabet har modtaget nedenstående henvendelser ifm. Corona-krisen: 

• Kulturforeningen Mimik 
Kulturforeningen Mimik havde ved sidste ansøgningsfrist 15.02.2020 ansøgt og fået bevilget under-

skudsgarantier på 29.000 kr. til Rock’N’Barbecue samt 3.500 kr. til ”Søen Kalder”. Begge arrange-

menter blev aflyst pga Corona, og foreningen spurgte i juni måned om de i stedet måtte bruge un-

derskudsgarantien til en Lysfestival i Over Viskum den 12. september 2020. Der blev fremsendt en 

ny ansøgning, og formandskabet besluttede at bevilge en underskudsgaranti på 30.000 kr. til Lysfe-

stivalen. Svar afsendt 9. juni 2020.  

 

Forvaltningen har modtaget nedenstående henvendelser ifm. Corona-krisen: 

• Dante Alighieri 
Foreningen har oplyst, at Viborg Katedralskole er lukket for udefrakommende, og foreningen er der-

for nødt til at flytte 2 arrangementer til foråret 2021. Forvaltningen har sagt ok for dette. 

 
• Fly Aktive Kvinder 

Foreningen har oplyst, at foredraget med Christian Libergren i foråret blev aflyst. Udsættes til efter-

året. 

 
• Kirkekoncerter i Viborg 

Foreningen har oplyst, at en del kirkekoncerter i foråret blev aflyst. De forsøges afholdt til efteråret. 

 
• Kulturrøddernes Kor 

Foreningen fik tilskud til afholdelse af uddannelsesarrangement i foråret 2020. Fik dog kun afholdt 1. 

del af kurset. Forvaltningen har svaret, at de selvfølgelig må afholde den resterende del til efteråret. 

Svar afsendt 4. juni 2020.  

 
• Sangerindepavillonen 

Forestillingen 2020 blev aflyst, da de ikke kunne nå at øve pga.  Corona. De havde dog allerede af-

holdt udgifter til forsikring, forårseftersyn af telt (incl. nye wire), køb af kostumer og honorar til pianist 

for at arbejde med tekster til forestillingen. Udgifterne løb op i 11.191,47 kr. (bevilget tilskud på 

20.300 kr.) Foreningen har tilbagebetalt 9.108,53 kr. 

 



 

• Sødal Happy Singers 
Foreningen fik bevilget tilskud til afholdelse af kor-workshop medio marts måned. Workshoppen blev 

aflyst, og foreningen spørger nu, om tilskuddet skal tilbagebetales, eller om de må forsøge afhol-

delse til efteråret. 

Forvaltningen har meddelt, at de må beholde tilskuddet, og forsøge at afholde workshoppen til efter-

året. Svar afsendt 15. juni 2020.  

 
• Viborg Big Band 

Foreningen har været nødt til at aflyse 2 forårskoncerter, som de har fået et tilskud til på 9.500 kr. De 

spørger i mail af 17.09.2020, hvordan de skal tilbagebetale tilskuddet. Forvaltningen har skrevet, at 

vi afventer ansøgning om nyt tilskud pr. 15.09.2020, hvorefter der kan laves en modregning. 

 
• Viborg Fortællekreds 

Foreningen har været nødt til at aflyse et arrangement i foråret. De har spurgt, om det er i orden at 

flytte arrangementet til efteråret 2021. Det har forvaltningen sagt god for. 

 
• Viborg Kunstforening 

Foreningen har været nødt til at aflyse de 2 arrangementer, de fik tilskud til i perioden 15.02.-

15.09.2020. De regner med at holde det ene i august 2020, og udstillingen med Annette Gerlif og 

Pia Pan er udsat til efteråret 2021. De beholder tilskuddet, og søger så ikke tilskud til denne udstil-

ling i 2021. 

 

 
• VoxBox 

D. 09.05.2019 fik foreningen bevilget 10.526 kr. i tilskud til koncert og fortælling med Morten Remar 

fra puljen ”Kultur i hele kommunen”. I mail af 04.12.2019 meddeler foreningen, at de desværre må 

aflyse koncerten, da honoraret til Morten Remar ganske enkelt er for stort. Til gengæld vil de gerne 

lave en eller to koncerter med Viborg Big Band i efteråret 2020. Det har forvaltningen sagt god for. 

 

D. 05.08.2020 meddeler foreningen i mail, at det bliver svært at afholde koncert til efteråret pga. de 

mange retningslinjer for det at synge sammen.  (2 meter mellem hver osv.) Spørger om de skal tilba-

gebetale tilskuddet eller må overføre dem til 2021, - altså hvis de må afholde koncert til den tid. 

Forvaltningen har meddelt, at de må beholde tilskuddet, og forsøge at få afholdt den planlagte kon-

cert i 2020 eller 2021. 

 
• Åbne Atelierdøre 

Foreningen har aflyst deres sommerudstilling. Beholder det bevilgede tilskud, da de allerede har haft 

udgifter forud for arrangementet på 13.000 kr. 

 

 

 

 
 


