
 

 

 

Referat 
 

Generalforsamling i Kulturelt Samråd 
 

Tirsdag den 26. januar 2021 
 

 

Velkomst ved formand Flemming Petersen, som takkede de 30, som havde valgt at deltage i generalforsam-

lingen via det virtuelle møde. På grund af Covid-19 kan det ikke lade sig gøre at samles fysisk, så dejligt at 

det alligevel kan lade sig gøre at afholde generalforsamling. Flemming gik straks videre til selve generalfor-

samlingen. 

 

Generalforsamling i henhold til gældende vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Beslutning: 

Henrik Hauritz blev valgt som dirigent, og Kirsten Johansen som referent. Henrik Hauritz gjorde op-

mærksom på, at generalforsamlingen i henhold til samrådets vedtægter skal afholdes inden 15. februar, 

og at varsling er sket rettidig via annonce og indbydelse udsendt til de optagede foreninger den 11. ja-

nuar 2021.  

 

2. Formandsberetning for året 2020 v/Flemming Petersen: 

 

2020 har været et besynderligt år pga. Covid-19.  Bestyrelsen i Kulturelt Samråd fik afholdt sit første 

ordinære møde den 26.2., hvor der traditionen tro blev lavet budget, delt tilskud ud til årets første runde, 

optaget et par nye medlemmer og planlagt efterfølgende generalforsamling. Kun knap 14 dage senere 

blev landet lukket ned. Og først den 28.09.20 blev det muligt at holde generalforsamling. Her blev der 

vedtaget et nyt sæt vedtægter, som bl.a. gør, at vi i dag holder generalforsamling – i de gamle stod der, 

at vi skulle holde i marts, men nu skal den afholdes inden første ansøgningsrunde som er 15. februar.  

 

Vores andet bestyrelsesmøde blev også afholdt 28.09.20., da samfundet igen var blevet åbnet. Her op-

levede vi et begrænset antal ansøgninger på grund af de usikre tider. Så sammen med et aflyst Snaps-

ting, som vi også plejer at støtte, gjorde det, at vi ved afslutningen af året stod med et meget stort over-

skud. Er overskud, som vi ikke kan overføre, men som ryger tilbage i den store kommunekasse. 

 

Selv om det har været et mærkeligt år for Kulturelt Samråd, så har det været et endnu mere mærkeligt 

og besværligt år for vores mange medlemmer. Det har været svært og det meste af tiden næsten helt 

umuligt at afholde kulturel aktivitet. Arrangementer er blevet aflyst og mange er blevet flyttet både en og 

mange gange. I september var vi i Kulturelt Samråds bestyrelse optimister og opfordrede foreningerne 

til efterårs- og julearrangementer, men så snart vi havde udtrykt dette budskab, væltede anden og tredje 

bølge af Covid-19 ind over os.  

 

Hvornår det hele bliver normalt igen, er svært at sige. Statens Seruminstitut har meldt ud, at vi alle kan 

være vaccineret den 27. juni – lad os håbe, at det lykkes. Men meget kan gå galt med nye mutationer 

og forsinkede leverancer af vacciner.  

 



 

Jeg synes dog, at vi skal være optimister og tro på, at samfundet begynder at åbne op efter påske, og 

gerne så meget, at man i hvert fald i begrænset omfang kan arrangere kulturbegivenheder. Vær kreativ 

og tænk i at arrangere, så det kan passe til de regler, der var gældende i efteråret. Nogle af vores med-

lemmer lykkedes rent faktisk med arrangementer, hvor der er begrænset antal tilhørere og med god af-

stand mellem de fremmødte. Og jeg synes, at I skal tro på, at fra juli kan alt lade sig gøre, og at jeres 

medlemmer og andre borgere i Viborg kommune hungrer efter kultur. Så derfor kom i gang med plan-

lægningen, lav nye spændende arrangementer og få skrevet en ansøgning til Kulturelt Samråd, som 

skal være fremme senest 15.2.  

 

Jeg kan oplyse, at de medlemmer, som har fået aflyst planlagte arrangementer pga. Covid -9, og som 

de har fået tilskud til, de kan beholde tilskuddene, hvis de inden 1. ansøgningsrunde 2022 afholder de 

pågældende arrangementer.  Hvis der ikke kan afholdes et erstatningsarrangement for aflyste arrange-

menter, som der er opnået tilskud til, så skal tilskuddet betales tilbage. Og gerne snart. Kontakt gerne 

Kirsten for nærmere oplysning. De medlemmer, som har fået tilskud til arrangementer i 2020, som flyt-

tes til et tidspunkt inden 15.2.2022 kan således beholde beløbet, men risikerer at få et overskud for året 

2020. Hvis det er tilfældet, skal I på det regnskabsskema, som sendes i disse dage, under bemærknin-

ger gøre det klart, hvilke tilskud, der ikke er blevet brugt pga. Covid-19.  

 

Generalforsamlingen i dag er sidste gang med mig som formand. I hvert fald foreløbig. Jeg har først væ-

ret aktivt bestyrelsesmedlem i den gamle Bjerringbro Kommunes kulturelle samråd og siden 2007 været 

formand i den store Viborg Kommunes Kulturelle Samråd. Jeg er glad for de mange genvalg. Det har 

været en meget positiv oplevelse at være med i Kulturelt Samråd. Bestyrelsen har næsten bestået af 

det samme hold, i hvert fald har både John, Karen, Sine og Mogens været med lige så længe som mig. 

Og Henrik og Henrik samt Dorte og Karen Elisabeth har efterhånden også god erfaring. Alle har gjort et 

godt og samvittighedsfuldt arbejde. Tusind tak for mange hyggelige møder. Vi har alle skabt en god og 

håndterbar ramme for, at det frivillige kulturliv i Viborg kommune har kunnet udfolde sig. Ud over mig 

har Henrik Callesen også valgt at forlade bestyrelsen. Der skal således vælges 5 nye bestyrelsesmed-

lemmer, og så vidt jeg er orienteret på nuværende tidspunkt, så er der 7, der er villige til at stille op til 

disse poster, 3 af dem er villig til genvalg. Herligt, at der er kamp om at løse en fælles opgave for vores i 

dag 115 medlemsforeninger. Og fantastisk at vores medlemstal fra år til år har været stigende – alt i alt 

på de 14 år er tallet nærmest blevet fordoblet.  

 

Også tusind tak til Kirsten og Henrik fra forvaltningen – I har været super stabile, hjælpsomme og med 

orden i tingene. Med så mange gode mennesker er det vedmodigt at stoppe, men det er nu besluttet. 

Jeg er stadig interesseret i Viborg Kommunes kulturliv og dets udvikling. Da jeg ikke er medlem af noget 

politisk parti, kan jeg ikke komme til at påvirke udviklingen ved at blive valgt i byrådet. Jeg vil afslut-

ningsvis bruge denne platform til at udtrykke, at byrådet/kulturudvalget kunne have brug for et kulturelt 

dialogforum, hvor den kulturelle udvikling i Viborg Kommune kunne drøftes. Et forum, hvor man blander 

embedsfolk, politikere og folk fra kulturlivet. Jeg synes vores kulturudvalg har været lydhøre gennem 

årene, men synes samtidig, at interessen for vores arbejde kan ligge på et lille sted. Kulturpolitikken i 

Viborg Kommune er for lidt til debat, for usynlig og trænger til nytænkning og noget rama sjang og gang 

i den. Måske en kommende formand for Kulturelt Samråd kan skubbe på den dagsorden. Hvis noget 

sådan kunne lykkes, stiller jeg mig gerne til rådighed. 

 

God vind til jer alle, og må tusind kulturelle blomster blomstre i Viborg kommune.  

 

Beslutning: 

 Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 



 

 

 

3. Regnskab 2020 

 

Beslutning: 

Regnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 288.760 kr., som pga. Covid-19 går tilbage i kommune-

kassen. Henrik Hauritz tilføjede, at han håbede, der var forståelse for kommunens beslutning, om at 

ikke forbrugte midler i 2020 overgår til kommunekassen til brug for Covid-19 hjælp rundt omkring i kom-

munen.  

 

Der blev spurgt, om foreninger, der var bevilget underskudsgarantier i 2020, men pga. af aflysninger har 

flyttet arrangementerne til 2021, så vil miste deres underskudsgaranti. Svar: Alle bevilgede underskuds-

garantier fra 2020 er overført til 2021, så ingen grund til bekymring. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Budget 2021 

 

Beslutning: 

For budget 2021 er der afsat en pulje på 809.239 kr. Bestyrelsen plejer at fordele budgettet, men da ge-

neralforsamlingen nu er flyttet frem, og dermed før bestyrelsens ordinære møde, havde formand Flem-

ming Petersen dette forslag til 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. 

  

Der er afsat et stort beløb til Dispositionssummen pga. Covid-19, og der er også afsat 60.000 kr. til pul-

jen for Snapsting, med håb om at det kan gennemføres. 

 

Der blev spurgt, om hvad Dispositionssummen bliver brugt til. Svar: Den bruges til arrangementer, som 

falder imellem de 2 frister. Ansøgningerne behandles af formandskabet. Der kan forventes en svarfrist 

på ca. 14 dage. 

 

Der blev spurgt, hvis der kun bevilges 250.000 kr. ved 1. ansøgningsrunde, hvor går resten så hen. 

Svar: Det går til fordelingen ved næste runde eller Dispositionssummen. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 4 stk. 1. 

 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år jf. § 4, stk. 1 

Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Dorte Cederbek – Viborg Big Band (villig til genvalg) 

Henrik Callesen – Bjerringbro Højskoleforening (ikke villig til genvalg)  

Karen Lintrup – Viborg Kunstforening (villig til genvalg)  

Mogens Ditlev – Hald Ege Kulturforening (villig til genvalg) 



 

  

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, jf. § 4, stk. 1 

Følgende medlem har valgt at stoppe: 

Flemming Petersen – Musikviften (ikke villig til genvalg) 

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år, jf. § 4, stk. 1 

Følgende 2 suppleanter er på valg: 

Martin Ditlevsen - Støtteforeningen til bevarelse af Karup Kultur- og Forsamlingshus (villig til genvalg) 

Johannes Thomsen - Viborg Fortællekreds/Dante Alighieri (ikke villig til genvalg) 
 

Beslutning:. 

Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år: 

Dorte Cederbek – Viborg Big Band 

Mogens Ditlev – Hald Ege Kulturforening 

Anders K. Kristensen – Foreningen Kulturselskabet 

Ole Høeg – Musikviften 

 

Et bestyrelsesmedlem blev valgt for 1 år: 

Karen Lintrup – Viborg Kunstforening 

 

Følgende 2 suppleanter blev valgt for 1 år: 

Martin Ditlevsen – Støtteforeningen til bevarelse af Karup Kultur- og Forsamlingshus 

Ismail H. Hassan – Viborg Internationale Forening 

 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen 

 

Beslutning:  

Intet 

 

7. Eventuelt 

 

Beslutning: 

Der blev spurgt, hvad foreningerne gjorde med de store gebyrer, pengeinstitutterne opkræver. En for-

ening var heldig at have et medlem i bestyrelsen, hvis ægtefælle arbejder i deres pengeinstitut, så de 

betaler næsten ingen gebyr. God ide at drøfte gebyr-problematikken i Kulturelt Samråd. 

 

Formand Flemming Petersen afsluttede aftenen med at takke for deltagelsen og erklærede generalforsam-

lingen for afsluttet.  

 

Referent/Kirsten Johansen 

 

 


