
1

Kirsten Johansen

Fra: Kirsten Johansen

Sendt: 21. november 2019 11:11

Til: Karsten

Emne: SV: Ekstra ansøgningsrunde til Kulturelt Samråd!

Kære Karsten 
 
Vi har modtaget jeres henvendelse og noteret jeres synspunkter omkring ”minimumsgrænse” og ”opdeling af beløb 
for henholdsvis entre og traktement”. Vi fremlægger synspunkterne for Samrådets bestyrelse. 
 
Det er vigtigt for Kulturelt Samråds fremtidige vurderinger af jeres ansøgninger om støtte, at I holder eventuelle 
traktementer ude af ansøgningen. 
 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Johansen, Overassistent 

Direkte tlf.: 87 87 30 03 

 

 
 

Kultur & Udvikling, Fællessekretariatet 

Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg 

 

Fra: Karsten <karsten@orumnet.dk>  

Sendt: 14. november 2019 11:38 

Til: Kirsten Johansen <kj3@viborg.dk> 

Emne: SV: Ekstra ansøgningsrunde til Kulturelt Samråd! 

 

Kære Kulturelt Samråd. 

 

Vedr. vores ansøgning om underskudsgaranti ved foredragsaften med Museumsinspektør Turi Thomsen, den 6. nov. 

2019. 

 

Vi vil gerne takke for det bevilgede beløb på 1.700 kr. såfremt vi fik et underskud af denne størrelse (eller større). 

Vi havde et vellykket arrangement som kun resulterede i et beskedent underskud, hvilket gør , at vi ikke ønsker at 

anmode om dækning for dette.  

Vi synes det er fint med underskudsdækning, men mener nok, at Kulturelt Samråd bør overveje en 

minimumsgrænse.  Måske også stramme kriterier til  

støtteberettigede arrangementer. 

Da vi ved vores arrangementer normalt har et lille traktement (som ikke er tilskudsberettiget), vil vi gerne høre om 

det er foreneligt med jeres kriterier for tildeling af tilskud,  

at vi opererer med et opdelt beløb for henholdsvis entre og traktement? 

 

Med venlig hilsen 

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening 

V/ Karsten Sørensen  
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Fra: Kirsten Johansen [mailto:kj3@viborg.dk]  

Sendt: 2. oktober 2019 12:35 

Emne: Ekstra ansøgningsrunde til Kulturelt Samråd! 

 

Kære formand og kasserer 
 
Efter fordeling af tilskud til ansøgninger pr. 15.09.2019, resterer der fortsat 110.000 kr. i puljen til Kulturelt Samråd. 
Puljen er derfor genåbnet, hvilket betyder, at der frem til og med 1. december 2019 kan indsendes ansøgninger for 
arrangementer, der afholdes inden 1. marts 2020. Formandskabet for samrådet behandler ansøgningerne løbende, 
og der bestræbes en kort behandlingstid. 
 
Du kan finde ansøgningsskemaet ved at klikke her.  
 
Er der spørgsmål til ovenstående kan Henrik Hauritz kontaktes på telefon: 30 57 10 12 eller mail: hh@viborg.dk 
 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Johansen, Overassistent 

Direkte tlf.: 87 87 30 03 

 

 
 

Kultur & Udvikling, Fællessekretariatet 

Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg 

 

 


