
 

 

 

 

Referat 
 

Generalforsamling i Kulturelt Samråd 
 

Mandag den 28. september 2019 
 
 

Program: 

 

Velkomst ved formand Flemming Petersen, som takkede de 35 fremmødte for at komme til generalforsam-

ling i denne Covid-19-tid. Og netop pga. Covid-19 var der ikke arrangeret underholdning denne aften, så 

Flemming gik straks videre til selve generalforsamlingen. 

 

Generalforsamling i henhold til gældende vedtægter: 

 

•••• 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 udgangen 

af marts måned. Der var indkaldt til generalforsamling den 25. marts 2020, som måtte aflyses pga. Co-

vid-19. Ifølge kommunens jurister er det i denne specielle situation helt i orden at afholde en forsinket 

generalforsamling. De fremmødte godkendte mødetidspunkt samt lovlig varsling af generalforsamlin-

gen. 

 

•••• Formandsberetning for året 2019 v/Flemming Petersen: 

 

I år må vi konstatere, at generalforsamlingen ikke holdes på det tidspunkt, som vores vedtægter fore-

skriver. På grund af Covid-19-situationen blev vi i foråret nødsaget til at melde ud, at generalforsamlin-

gen ikke kunne afholdes på det tidspunkt. Vi håbede dengang, at den kunne skydes til før sommerfe-

rien, men heller ikke det kunne lade sig gøre. Det er godt, at vi får den klaret nu, selv om det er lidt på 

baghjul. Med de nye vedtægter, som vi forhåbentlig får stemt igennem i dag, bliver der ikke lang tid til 

den næste generalforsamling, som allerede vil finde sted i januar eller begyndelsen af februar. Men flot, 

at så mange er dukket op. Også i betragtning af, at vi ved denne generalforsamling ikke har kunnet 

lokke med underholdning fra vores medlemsforeninger. 

 

Også i år kan jeg meddele, at Kulturelt Samråd er blevet større, forstået på den måde, at vi har fået 

flere medlemmer. Det er et udtryk for, at der stadig opstår nye foreninger, at de gamle overlever og at 

eksisterende foreninger får øje på, at det kan være en fordel af at være medlem i Kulturelt Samråd. I alt 

har vi nu 113 medlemmer en lille stigning fra 109. Jeg synes det er ret fantastisk, at der findes 113 ak-

tive foreninger i Viborg kommune, som på den ene eller den anden måde skaber kulturoplevelser. Siden 

vi blev etableret i 2007, er det kun gået fremad med medlemstallet – så her er Forenings Danmark ikke 

gået i stå.  

 

Det stigende medlemstal har i en årrække presset økonomien. Efter opfordringer og anmodninger til 

kommunens kulturudvalg lykkedes det os i 2019 at få hævet puljen noget, og den tendens er heldigvis 



 

fortsat i 2020, som det senere vil fremgå af regnskab og budget. Som I også vil kunne se af regnskabet 

for 2019, så har alle de tildelte midler fået ben at gå på. Vi har rent faktisk brugt lidt for meget, men in-

den for den acceptable grænse.   

 

Selv om vi fik hævet det tildelte beløb til Kulturelt samråd har vi ikke ændret i de retningslinjer, som vi 

havde tidligere. Blandt andet kravet om mindst 35 % selvfinansiering og reglen om at eventuelle over-

skud fra tidligere års arrangementer, hvor der er modtaget tilskud, reducerer mulighederne for tilskud. 

 

Vi har i 2019 uddelt ca. 796.000 KR. Herunder 60.000 til arrangementer i forbindelse med Snapstinget.  

 

På generalforsamlingen i foråret 2019 opfordrede jeg medlemmerne til at tænke nye kreative ideer og få 

sat noget i værk, fordi vi til første runde i 2019 modtog færre ansøgninger end normalt – sikkert et resul-

tat af, at vi ud over de førnævnte 35 % i et par år havde været nødsaget til at barbere ekstra af samtlige 

ansøgninger. Det så ud til at min opfordring virkede – i hvert fald modtog vi pænt mange ansøgninger 

hen over resten af året. En tendens som fortsatte ved ansøgningsrunden i 2020. Desværre er det så 

gået sådan, at mange af disse arrangementer er blevet aflyst, men det må jeg hellere vente med at be-

rette om til næste generalforsamling.  

 

Stadig vil jeg gerne opfordre til at holde gryden i kog, selv om det er svært. Find på løsninger, der kan 

fungere med de anvisninger der findes pga. Covid-19. Gerne med både det I har gjort, men også gerne 

at tænke nyt – kultur handler i høj grad om at skabe noget der er anderledes, noget der både fanger 

tidsånden og skaber ny tidsånd.  

 

Rent praktisk har vi meldt ud, at de mange foreninger, der har modtaget tilskud, men har været nødsa-

get til aflysning, må beholde deres tilskud, så de ved en senere lejlighed kan gennemføre det planlagte. 

Hvornår det så kan ske, kan kun guderne vide. Noget er skudt til næste kalenderår, og kan betyde, at vi 

får brug for færre midler næste år. Omvendt kan situationen også gøre, at der bliver behov for flere mid-

ler, hvis foreninger vælger at gennemføre kulturarrangementer med færre tilhørere osv.  

 

Det er herligt så mange ældre der er aktive, og de kan sagtens tænke nyt, det ser vi gang på gang, men 

det ville også være herligt, hvis vores mange foreninger ville gøre en ekstra indsats for at række ud til 

de yngre årgange. Det vil være utrolig trist, hvis det aktive foreningsliv i Danmark, hvor mennesker mø-

des ansigt til ansigt, skal afløses af overfladisk kommunikation via Facebook og lignende medier. Måske 

Covid-19 er en chance for mere foreningsaktivitet. Mange af vores kulturelle mønstre er foreløbig æn-

dret, og noget af det holder måske ved. Så min opfordring: Giv ikke op, men forsøg at bruge foreninger 

som platform for revitalisering. 

 

Ud over de professionelle aktiviteter i Tinghallen, på teateret, i musikskolen, på museerne, på Paletten 

så bidrager Kulturelt Samråds medlemmer i høj grad til, at der i Viborg kommune er et meget højt kultu-

relt aktivitetsniveau. Ud over det kvantitative, bidrager foreningerne under Kulturelt samråd også til et 

meget varieret kulturtilbud, som i både indhold og form byder på store kvalitative oplevelser – og det 

både i hovedbyen og ude i krogene og hjørnerne af kommunen. Med den store frivillige indsats, der gø-

res i de mange foreninger, kommer der utrolig meget kultur ud af de 780.000 kr. som tildeles Kulturelt 

Samråds medlemmer.   

 

Som på tidligere generalforsamlinger vil jeg igen opfordre til at I bliver bedre til at gøre opmærksom på 

Jer selv. Skaf flere medlemmer, få flere tilskuere osv. Sørg for at blive mere synlig. Husk at benytte 

pressemeddelelse, hjemmeside, og så jo gerne Facebook, pindle osv. Det er supervigtigt, at vi kæmper 

for at få så mange tilhørere til vores arrangementer som muligt og samtidig at vise alle – inklusiv politi-

kerne, at Viborg kommune er en kulturel højborg. 



 

 

Mht. ansøgningerne og deres udformning med budget, så har jeg år efter år kommet med opfordringer 

til at gøre det bedre. Men det vil jeg ikke i år. I har lært det, og mange tak for det. Vi har lige haft besty-

relsesmøde med gennemgang af jeres ansøgninger, og langt de fleste var lavet som vi ønsker det.  

 

Kulturelt samråd har i den nuværende form eksisteret i 13 år. Inden da fandtes der i både Viborg og 

Bjerringbro kommuner tilsvarende måder at tildele kommunal støtte til kulturelle foreningsaktiviteter. 

 

Jeg vil slutte af med at sige tak for samarbejdet med Henrik og Kirsten fra Kulturforvaltningen og tak for 

samarbejdet i bestyrelsen.  

 

Beslutning: 

 - Foreninger efterlyste logo fra Kulturelt Samråd, så de kan reklamere for det tilskud de modtager fra 

samrådet. Nogle foreninger skriver allerede i deres opslag/reklamer, at arrangementerne afholdes med 

støtte fra Kulturelt Samråd. Forvaltningen sender samrådets logo ud til foreningerne. 

 

- Anders K. Kristensen fra foreningen Kulturselskabet opfordrede til, at foreningerne arbejder mere sam-

men om fællesarrangementer. Flemming Petersen gjorde opmærksom på, at man de sidste par år har 

haft puljen ”Kultur i hele kommunen”, som netop er beregnet til arrangementer på tværs af foreningerne. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

 

•••• Regnskab 2019 

 

Beslutning: 

Regnskabet for 2019 viser et overforbrug på 15.920 kr. Overforbruget vil dog ikke påvirke budgettet for 

2020. På grund af bevilgede underskudsgarantier som ofte bevilges det ene år, og så først kommer til 

udbetaling det næste år, vil der altid være ”skævheder” i de afsluttende regnskaber, men samlet set 

over årene, så udlignes mer- og mindreforbrug. 

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

 

•••• Budget 2020 

 

Beslutning: 

For budget 2020 er der afsat en pulje på 817.908 kr. Udmeldingen fra byrådet er, at ikke forbrugte bud-

getter i 2020 overgår til kommunens kasse til brug for Covid-19 hjælp rundt omkring i kommunen. På 

grund af mange aflysninger i Kulturelt Samråds regi, forventes et mindreforbrug på 182.812 kr. at 

overgå til kommunekassen. 

 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

 

 

•••• Fastsættelse af dispositionssummens størrelse 

 

Beslutning: 

Dispositionssummen på 60.000 kr. blev godkendt. 



 

 

 

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

Følgende 5 medlemmer er på valg: Flemming Petersen (Musikviften), Henrik Holm (Viborg Musikfor-

ening), John Vistisen (Vridsted Borgerforening), Karen Elisabeth Stub (Historisk Forening for Viborgeg-

nen) og Sine Claudell (Kulturrøddernes Kor)  (alle medlemmer er villige til genvalg) 

 

Følgende 2 suppleanter på valg: Martin Ditlevsen (Støtteforeningen til Bevarelse af Karup Kultur- og 

Forsamlingshus) og Johannes Thomsen (Dante Alighieri/Viborg Fortællekreds) (begge er villige til gen-

valg). 

 

Beslutning:. 

Flemming Petersen, Henrik Holm, John Vistisen, Karen Elisabeth Stub og Sine Claudell blev alle gen-

valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Martin Ditlevsen og Johannes Thomsen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleanter. 

 

 

•••• Indkomne forslag 

Forslag til revision af Kulturelt Samråds vedtægter 

 

Beslutning: 

Samrådets vedtægter er blevet revideret, og forsamlingen fik mulighed for at komme med kommentarer.  

 

Foruden de allerede foretagne ændringer kom følgende forslag: 

- §4, stk. 3: Der tilføjes ”1 bestyrelsesmedlem” i stedet for blot ”bestyrelsesmedlem” 

- §5, stk. 4: Punkt 5 ”Fastsættelse af dispositionssummens størrelse” slettes 

- Dato for ”Vedtægtsændringer vedtaget på samrådets generalforsamling” ændres til 28. september 

2020.  

 

Vedtægterne blev herefter godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget skal have vedtægterne til orientering på 

deres møde 27. oktober 2020, hvorefter de bliver udsendt til Samrådets foreninger. 

 

 

•••• Eventuelt 

 

Beslutning: 

Intet 

 

Formand Flemming Petersen afsluttede aftenen med at takke for fremmødet og erklære generalforsamlingen 

for afsluttet.  

 

Referent/Kirsten Johansen 

 

 


