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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
 Den 13. marts 2020.

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at dagsordenen godkendes.

Bilag:
Ingen

Beslutning:
Godkendt med den ændring, at sag 2 udgår, og at der indledtes
med en gensidig orientering om Kultur- og Fritidsudvalgenes tiltag
i forhold til Covid-19 som resumeret nedenfor og vedlagt i separat
notat.

Gensidig orientering om de sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalgs
tiltag i forhold til Covid-19
I Haderslev har man fremrykket en facilitetspulje og lavet en hjælpepakke målrettet kultur- og fritidsområdet. Desuden er kommunens jurist stillet til rådighed for foreningerne, som kan få en første rådgivning hos juristen.
I Tønder udbetales der tilskud til hallerne, foreninger slipper for
gebyropkrævning, og en renoveringspulje til haller forsøges fremrykket for at tilgodese lokale håndværkere. Forvaltningen foretager
en lille rundspørge til aktører i forhold til hvordan det går, og hvad
de forventer af udfordringer.
I Sønderborg prøver man at skabe et overblik over hvor nødlidende er kultur- og fritidslivet er, og man har lavet en nettoliste
over mulige tiltag: Forudbetaling af tilskud, fremrykning af indkøb,
evt. omfordeling af midler. Der udsendes brev til folkeoplysningsaktører med orientering om, hvad kommunen foretager sig og
kontaktoplysninger i forhold til hjælpepakker. Desuden undersøges
det, hvordan meget der kan omfordeles eller overføres til næste
år. Sønderborg foreslår en fælles opsamling på de fire kommunes
initiativer i forbindelse med Covid-19.
I Aabenraa understøttes de selvejende haller og institutioner og
foreninger på trods af at der ikke afholdes arrangementer fx via
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Genforeningspuljen og Eventpuljen, hvor der er tre modeller i spil
for fastholdelse af tilskud:
- Hvis arrangementet skydes til senere på året.
- Hvis et 2020-arrangement afholdes inden 31. juni 2021.
- Hvis man aflyser, at de allerede afholdte udgifter ikke kræves tilbagebetalt.
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2. Præsentation af Aabenraa Live
– Punkt udgået af dagsordenen
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag skal Kulturkoordinationsudvalget orienteres om organisationen Aabenraa Live.
Byrådet i Aabenraa Kommune bevilgede i budget 2019 midler til
projektet Aabenraa Live. Der blev afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020
og 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022.
Aabenraa Live har det overordnede formål at styrke det rytmiske
musikliv i Aabenraa Kommune.
Leder af Aabenraa Live, Morten Vilhelm, fortæller om planerne for
Aabenraa Live som en organisation, der arrangerer og koordinerer
koncerter og events, og som arbejder med talentudvikling, markedsføring og publikumsudvikling.

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Ingen
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3. Ændring af kommissorium og samarbejdsaftale
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
Forslag til nyt kommissorium og ny samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg er behandlet og godkendt i
hver af de sønderjyske kommuners kulturudvalg således:
Haderslev: 3. december 2019
Tønder: 5. december 2019
Sønderborg: 5. december 2019
Aabenraa: 15. januar 2020
Den nye samarbejdsaftale og det nye kommissorium giver Det
Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg kompetence til at udmønte
Sønderjysk Kulturudviklingspulje.
Beslutningen indebærer, at den nye samarbejdsaftale og det nye
kommissorium løber i resten af den nuværende byrådsperiode (i
perioden 2020-2021).
For at understøtte sammenhængen mellem de valgte politikeres
valgperiode og den gældende kultur- og fritidspolitik i kommunerne følger kommende samarbejdsaftaler og kommissorier altid byrådsperioderne. På den måde understøttes sammenhængen mellem de valgte politikeres valgperiode og den gældende kultur- og
fritidspolitik i kommunerne.
Kommissorium og samarbejdsaftale behandles således i Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg igen i første halvår af 2022.

Økonomi og afledt drift

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:
Godkendt.

Bilag:
BILAG - Samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.PDF
BILAG - Kommissorium for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
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4. Status på brev til Slots- og Kulturstyrelsen
vedr. pris for leje af statslige arealer
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
På baggrund af beslutning i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 4. oktober 2019 fremsendte de fire sønderjyske kommuners borgmestre primo januar 2020 et brev til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende ændrede lejebetingelser for det statslige
areal ved Sønderborg Slot, se bilaget Brev til Slots- og Kulturstyrelsen fra de fire sønderjyske borgmestre.
Der er modtaget svar fra Slots- og Kulturstyrelsen den 27. januar
2020, hvori direktør Jesper Hermansen tilbyder at deltage i dialogmøde i Sønderborg for at drøfte konsekvenserne for bl.a. Sønderborg Slot, se bilaget Svar fra Slots- og Kulturstyrelsen på brev fra
de fire sønderjyske borgmestre.
Haderslev Kommune har kvitteret for svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen, og Sønderborg Kommune har herefter overtaget kontakten til Slots- og Kulturstyrelsen i sagen og ansvaret for arrangementet af dialogmødet.
Sønderborg Kommune foreslår, at deltagerne i dialogmødet er:
Kulturudvalgsformand, kulturdirektør og borgmester for Sønderborg Kommune samt kulturudvalgsformand og kulturdirektør for
Aabenraa Kommune (pga. sekretariatsfunktion).

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at orienteringen tages til efterretning og,
at Sønderborg Kommunes forslag til mødedeltagere godkendes.

Beslutning:
Godkendt.

Bilag:
BILAG - Brev fra sønderjyske borgmestre til Slots- og Kulturstyrelsen
BILAG - Svar fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. brug af arealerne
ved Sønderborg Slot
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5. Museum Sønderjylland: Opfølgning på midtvejsevaluering af økonomi-aftalen for perioden
2018-2021
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag lægges op til, at udvalget anbefaler Det Sønderjyske
Koordinationsudvalg den proces og tidsplan, som går forud for indgåelse af en ny økonomi- og samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland for perioden 20222025.
I forbindelse med midtvejsevalueringen af økonomiaftalen mellem
de fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjyllands direktør
på mødet i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 4. oktober 2019 fremlagde Museum Sønderjylland ønske om, at der i en
kommende økonomiaftale ikke skelnes mellem tilskud til drift og
anlæg.
En eventuel ændring i økonomiaftalen kan ske i forbindelse med
indgåelse af en ny fireårig økonomiaftale for perioden 2022-2025.
Forhandlinger om eventuelle ændringer skal, for at det kan nås
rettidigt, påbegyndes i efteråret 2020.
Forvaltningen anbefaler, at Museum Sønderjyllands bestyrelse og
de fire partnerkommuner alle fremsender deres officielle ønsker til
en kommende økonomiaftale og samarbejdsaftale til sekretariatet
for Kulturkoordinationsudvalget. På baggrund af de indkomne ønsker skrives et første udkast, der kan behandles på Kulturkoordinationsudvalgets møde i tredje kvartal 2020 og viderebehandles
efter følgende tidsplan.

Forslag til tidsplan for indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler
13. marts
Godkendelse af tidsplan for indgåelse af
2020
økonomi- og samarbejdsaftaler
1. august
Deadline for indsendelse af ønsker til afta2020
lerne. Ønsker sendes til sekretariat for
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg på mail: llu@aabenraa.dk
3. kvartal
Udarbejdelse af første udkast til økonomi2020
og samarbejdsaftaler
3. kvartal
Forhandling
2020 – 1.
kvartal
2021
1. halvår
Godkendelse i de fire kommuner og Muse2021
um Sønderjyllands bestyrelse
2. halvår
Økonomiaftalen indgår som forudsætning
2021
for budgetbeslutning i de fire sønderjyske
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kommuner og i Museum Sønderjyllands
bestyrelse.

Lovgrundlag
Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at forslag til tidsplan for indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler mellem de fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025 anbefales godkendt.

Beslutning:

Godkendt.
Bilag:
BILAG - Økonomiaftale mellem Museum Sønderjylland og de fire
sønderjyske kommuner 2018-2021
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6. Overordnet ramme for ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” samt ”Pulje med frie midler under
Fælles Sønderjyske Anliggender”
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag forelægges et udkast til de overordnede rammer for
”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” samt ”Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender” til godkendelse i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har beslutningskompetencen i forhold til to nyoprettede puljer under udvalget, henholdsvis ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” og ”Pulje med frie midler
under Fælles Sønderjyske Anliggender”.
”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” er gældende fra 2020, mens
”Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender” er
gældende fra 2021.
Den administrative gruppe under Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har udarbejdet udkast til den overordnede ramme for
hver af de to puljer. Dette for at skitsere de to puljers forskellige
udgangspunkter og anvendelsesformål. Udkastet forelægges nu til
godkendelse i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.
De nærmere kriterier for og den konkrete udmøntning af ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” bliver behandlet i en anden sag,
mens kriterier for og udmøntning af ”Pulje med frie midler under
Fælles Sønderjyske Anliggender” fremlægges til behandling i Det
Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg på møde i november 2020.
Grundlæggende adskiller de to puljer sig ifølge forslaget ved at:
Sønderjysk Kulturudviklingspulje er en lukket pulje til politisk disposition. Den er et beredskab, der gør de muligt for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg at handle hurtigt og indgå i samarbejder, enten på eget initiativ eller for eksempel på foranledning af
styrelser eller fonde, mens
Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender er en
åben pulje med ansøgningsfrist, som kan søges af kulturaktører,
hvis medlemskreds og aktiviteter breder sig over hele den sønderjyske geografi.

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at overordnet ramme for ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” samt
”Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender” godkendes.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Fredag den
13. marts 2020

Beslutning:
Godkendt.

Bilag:
BILAG - Udkast til overordnet ramme for puljer under Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
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7. Sønderjysk kulturudviklingspulje
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag skal Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg fastlægge mission, formål og beslutningskompetence for Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje samt godkende projektkrav og udmøntningskriterier, som projekter vil blive vurderet ud fra.
Baggrund for oprettelse af Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje
På møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 1. oktober 2018 var der enighed om, at de fire sønderjyske kommuner
skulle undersøge muligheden af tilsammen at afsætte 0,500 mio.
kr. årligt til en fælles pulje til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgs disposition fra år 2020, og at udgiften skulle fordeles mellem kommunerne ud fra folketal.
Formålet med puljen er at gøre det muligt for udvalget at handle
hurtigt på områder, hvor tværkommunalt samarbejde på kulturområdet er hensigtsmæssigt.
Baggrunden for ønsket om denne pulje er, at der siden 2013, hvor
den sønderjyske kulturaftale blev udviklet og udvidet til den
dansk-tyske kulturaftale, ikke har eksisteret en pulje til brug på
tværs af de sønderjyske kommuner. Fonde, ministerier og styrelser annoncerer ofte puljeansøgningsmuligheder med kort frist, og
det er her afgørende at have en fælles økonomisk reserve, der gør
det muligt at handle hurtigt.
At denne mulighed har manglet, stod klart efter en situation i
2016, hvor Kulturstyrelsen med kort frist annoncerede en puljemulighed, der var meget relevant for Sønderjylland. Kun på grund af
stærke relationer, tæt forudgående samarbejde på administrativt
og politisk niveau og ad hoc-løsninger lykkedes det til tiden at finde opbakning og medfinansiering til en ansøgning til puljen. Resultatet blev en bevilling på 0,640 mio. kr. fra Kulturstyrelsen til et
rigtig godt 2-årigt projekt, der nu lever videre i en anden form.
De fire sønderjyske kommuner har alle behandlet sagen om finansiering af en fælles pulje og alle anvist finansieringsmulighed for
deres respektive bidrag fra 2020, Sønderborg foreløbig i perioden
2020-2021. Puljen er således til rådighed fra 2020, hvorfor der
skal fastsættes retningslinjer for, hvordan midlerne ønskes brugt.
Retningslinjer for Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje
Forvaltningerne har udarbejdet et forslag til retningslinjer for Den
Sønderjyske Kulturudviklingspulje, som fastlægger mission, formål
og beslutningskompetence samt projektkrav og udmøntningskriterier for puljen. Forslaget lægger vægt på forankringen på tværs af
Sønderjylland, evnen til at handle agilt og mulighed for at søge ekstern medfinansiering.
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Forslag til retningslinjer fastlægger beslutningskompetencen hos
det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg efter indstilling fra forvaltningen.
Forslag til retningslinjer for Den Sønderjyske Kulturpulje er vedlagt
i bilag.

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at forslag til retningslinjer godkendes.

Beslutning:
Godkendt med den tilføjelse, at forvaltningerne i hver af de fire
kommuner forud for Kulturkoordinationsudvalgets møde den 6.
november 2020 skal undersøge, hvorvidt de afsatte midler i 2020
kan overføres til 2021.

Bilag:
BILAG - Udkast til retningslinjer for Den sønderjyske Kulturudviklingspulje
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8. Nedlæggelse af Dansk-Tysk Messingblæserakademi
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag forelægges det til udvalgets godkendelse, at finansiering af Dansk-Tysk Messingblæserakademi med midler fra Fælles
Sønderjyske Anliggender ophører, og at de frigivne midler fremover overføres til ”Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske
Anliggender” til udmøntning i 2021.
Den 5. december 2019 besluttede kulturudvalget i Sønderborg
Kommune, at Sønderborg Kommune indstiller til Det Sønderjyske
Kulturkoordinationsudvalg, at projektet Dansk-Tysk Messingblæserakademi nedlægges med udgangen af 2019, og at det årlige tilskud på 0,080 mio. kr. til projektet tilbageføres til puljen ”Fælles
Sønderjyske Anliggender”.
Baggrunden for beslutningen er, at deltagerantallet i talentakademiet de seneste år har været faldende, især fra dansk side. Kurset
blev i 2016, 2017 og 2018 gennemført med 25-27 kursister, hovedsageligt med tysk deltagelse. I 2019 deltog i alt 37 unge musikere fra Tyskland, Frankrig og Danmark. Af de 37 deltagere var
blot 2 af kursisterne fra Danmark.
Sønderborg Musikskole har i 2018 og 2019 fungeret som sekretariat for selve afholdelsen af Dansk-Tysk Messingblæserakademi. Musikskolen har i den forbindelse leveret administrativ og praktisk bistand i organisering og praktisk afvikling. Ressourcerne er taget ud
af musikskolens administration. Sønderborg Musikskole ønsker ikke længere at varetage sekretariatsfunktionen.
Dansk-Tysk Messingblæserakademi finansieres via de ”Fælles Sønderjyske Anliggender” med 0,080 mio. kr. årligt. Det Sønderjyske
Kulturkoordinationsudvalg har beslutningskompetencen i forhold til
udmøntning af puljen til de ”Fælles Sønderjyske Anliggender”,
mens Sønderborg Kommune står for administrationen af puljen.
Forvaltningerne har drøftet indstillingen fra Sønderborg Kommune
og har på baggrund heraf lavet en fælles indstilling til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at finansiering af Dansk-Tysk Messingblæserakademi med midler
fra Fælles Sønderjyske Anliggender ophører, og
at de 0,080 mio. kr. afsat i puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” i 2020 og fremover overføres til ”Pulje med frie midler under
Fælles Sønderjyske Anliggender” til udmøntning i 2021.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Fredag den
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Beslutning:
Godkendt.

Bilag:
BILAG - Sønderborgs beslutning vedr. Dansk-Tysk Messingblæserakademi
BILAG - Økonomioversigt over Fælles Sønderjyske Anliggender
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9. Resultater fra workshop på Kiersgaard
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag orienteres udvalget om resultaterne fra Fællesmødet
for sønderjyske kulturudvalg, der blev afholdt den 15. november
2019 på Kiersgaard. Udvalget skal beslutte hvilket af de på mødet
behandlede indsatsområder, der ønskes fremmet først, og om det
kan godkendes, at forvaltningerne udarbejder forslag til handlingsplan, der forelægges udvalget på næste møde.
På programmet for Fællesmøde 2019 var:
 Oplæg af Niels Righolt, Administrativ leder, CEO, CKI –
Center for Kunst og Interkultur: ”Tendenser i (inter)kulturen i dag og i fremtiden”
 Workshop med fokus på de fire fælles sønderjyske temaer:
Teater, musik, film, kulturel infrastruktur
 Opsamling og netværk
For uddybende information vedrørende programmet og deltagerliste, se bilag.
Mødets formål var at få en pejling på, hvilke indsatsområder udvalget skal arbejde med i de kommende år. På fællesmødet i 2018
blev der udpeget fire potentielle indsatsområder: musik, film, scenekunst og kulturel infrastruktur. I forlængelse heraf afholdtes på
mødet i 2019 en workshop, der skulle generere forslag til indhold i
hvert af de fire indsatsområder og tydeliggøre hvilke indsatsområder, der med fordel kan arbejdes med først.
Processen mundede ikke ud i et datamateriale, der kan lægges til
grund for en entydig udpegning af retningen for de kommende indsatser, men der tegnede sig en række tendenser:
Umiddelbart var interessen i og mulighederne for at realisere samarbejder omkring musik tydeligst. Mødedeltagerne kunne se fordele i at styrke netværket på tværs af kommuner, så kommunernes
politiske satsninger på både den udøvende del og koncertdelen bliver koordineret og synkroniseret.
1) Den udøvende del, hvor borgerne selv spiller musik/synger:
Der skal fokuseres på at styrke talentudviklingen (bredde
såvel som elite) og skabe fællesskaber inden for musik for
alle aldersgrupper, herunder fællessønderjyske musiktræf
og mere musik i skolen og børneårene.
2) Koncertdelen: Vi skal synliggøre og styrke koncertudbuddet
på tværs og sørge for at spillesteder og symfoniorkester
forankres bredere.
På længere sigt sås der klare potentialer i opdyrkningen af en
stærkere sønderjysk kultur-infrastruktur forstået som netværk
mellem såvel små aktører som store institutioner, og koordination
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på politisk og embedsniveau. Hermed kunne der banes vej for et
stærkere statsligt engagement vedrørende såvel økonomi som relationer samt statslig opmærksomhed på for eksempel scenekunstområdet. Denne stærkere relation mellem kommuner og stat kunne søges udmøntet i form af en afgrænset del i den regionale kulturaftale.
De kommercielle aspekter omkring en professionel filmsatsning
blev vurderet til at være en højthængende frugt. Mødet afspejlede
dog et ønske om at udvise en parathed overfor tilbud fra filmverdenen.
Resultaterne af workshoppen uddybes mundtligt på mødet.

Økonomi og afledt drift
De samlede udgifter til Fællesmøde 2019 var på:
Post
Honorar og transport, oplægsholder
Kiersgaard: Lokale og forplejning
I alt

Udgift (eksl. moms)*
8.282,00 kr.
5.480,00 kr.
13.762,00 kr.

De fire sønderjyske kommuner deler udgiften imellem sig, så udgiften for hver kommune var (13.762 kr./4) = 3.440,50 kr.

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at projekter, der fremmer musik på institutions-, netværks-,
kunstner og aktørniveau søges fremmet i den resterende byrådsperiode, blandt andet via midlerne fra en Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje, og
at forvaltningerne udarbejder forslag til handlingsplan, der forelægges for udvalget på mødet den 6. november 2020.

Beslutning:
Godkendt.

Bilag:
BILAG - Program og deltagerliste for Fællesmøde for de sønderjyske kultur- og fritidsudvalg 2019
BILAG - Oplæg Niels Righolt Sønderjyske kommuner 15.11.2019
BILAG - Opsamling fra workshops på fællesmøde
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10. Seneste nyt fra samarbejdsaftaler
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag orienteres udvalget om status på arbejdet hos udvalgets samarbejdspartnere.
På mødet i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 1. oktober 2018 blev det besluttet, at der som fast punkt skal gives en
uforpligtende mulighed for at udvalgets samarbejdspartnere kan
give en status på deres indsatser. Aktørernes svar er indkommet
via et spørgeskema, hvori der stilles følgende spørgsmål:





Hvilket samarbejde svarer du på vegne af?
Hvad er væsentligt for jer lige nu?
Hvad rummer den nærmeste fremtid for jer (aktiviteter,
udfordringer, andet)?
Har du andre kommentarer?

Ti sønderjyske samarbejder på kulturområdet har fået tilsendt
spørgeskemaet. Det er frivilligt for de sønderjyske samarbejdspartnere, om de vil give en tilbagemelding. De samarbejder, der
har valgt at svare på spørgeskemaet er oplistet nedenfor.
BGK-syd
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg projektet
”KursKultur 2.0”
Museum Sønderjylland
Sekretariatet for Genforeningen 2020
SSM Samvirkende Sønderjyske Musikskoler
Sønderjysk Arkivsamarbejde
SønderjyskE
Sønderjysk Sangcenter
Teater i Syd
Der er indkommet svar fra formanden for Teater i Syd Palle Guldbrandsen, som i hovedtræk skriver at det Sønderjyske Teatersamarbejde besluttet:
-

-

At intensivere teaterforeningernes fælles markedsføring og
billetsalg – der er nedsat en ny fællesmarkedsføringsgruppe, som har til opgave at udarbejde strategi og handleplan
for den fælles markedsføring på de sociale medier,
At bakke Møllens forestillinger op – konkret ved at Møllen
giver særlige rabatter til ST, fælles indkøb, at turneplan og
markedsføring koordineres med Møllen,
At afholde flere møder på tværs af foreningerne
Foreningen følger tæt med i den nye lovgivning vedr. teaterformidling
Danmarks Teaterforening, som formanden for Teater i Syd
er medlem af, afholder deres årlige generalforsamling i
Tønder i april.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Fredag den
13. marts 2020

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at orienteringen fra sønderjyske samarbejder tages til efterretning.

Beslutning:
Godkendt.

Bilag:
Bilag - Status fra Teater i Syd

18

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Fredag den
13. marts 2020

19

11. Kommende møder
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling
I denne sag orienteres der om udvalgets kommende møder i 2020,
og udvalget bedes vælge mødedatoer for 2021.
Kulturkoordinationsudvalgsmøde:
Det planlagte møde den 9. oktober må aflyses på grund af møde i
Museum Sønderjylland samme dag. I stedet foreslås den 6.
november, kl. 13-15.
Fællesmøde for de sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalg:
13. november 2020 kl. 13-16 - på et endnu ikke fastlagt sted.
Frivillig rundvisning inden mødet fra kl. 12.30-13.00.
Forslag til mødedatoer for ordinære møder i 2021:
12. marts 2021, kl. 13-15 eller
19. marts 2021, kl. 13-15
8. oktober 2021, kl. 13-15 eller
15. oktober 2021, kl. 13-15
Forslag til mødedato for fællesmøde 2021:
19. november 2021, kl. 13-16 eller
26. november 2021, kl. 13-16

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at udvalget fastlægger mødedatoer for 2021.

Beslutning:
Godkendt,
idet mødedatoer for ordinære møder 2021 bliver:
12. marts 2021, kl. 13-15
8. oktober 2021, kl. 13-15
og mødedato for Fællesmøde 2021 bliver:
19. november 2021, kl. 13-16.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Fredag den
13. marts 2020

Bilag:
Ingen
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12. Eventuelt
Sagsnr.: 19/62592

Sagsinitialer: llu

ÅBEN

Sagsfremstilling



Mail fra SASO
Mail fra Anke Spoorendonk

Indstilling
Forvaltningerne indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:
Følgende orientering blev taget til efterretning:
Der vil fra administrativt hold blive udsendt brev til modtagere af
tilskud fra Fælles Sønderjyske Anliggender, hvori de orienteres om
at de kan søge puljen, samt at de kan få et møde med repræsentanter for Kulturkoordinationsudvalget, såfremt de har ønske om
dette.
I forhold til de allerede modtagne henvendelser udsendes der svar
til SASO, at de kan mødes med Kjeld Thrane, og til Nordisk Informationskontor at de kan mødes med Lars Kristensen og Stefan
Kleinschmidt.
Der indkaldes til møde om Kong Frederik Fonden forud for Kulturkoordinationsudvalgsmødet den 6. november 2020, kl. 12:15.
Det blev afstemt, at Kulturkoordinationsudvalget er opmærksom
på, at der er fokus på forskellige tværsønderjyske samarbejder.
Afstemningen afspejlede en enighed om, at Kulturkoordinationsudvalget søger at fastholde og styrke engagementet i de fælles sønderjyske kulturelle anliggender.

Bilag:
BILAG - Mail fra SASO
BILAG - Mail fra Anke Spoorendonk omkring Fælles Sønderjyske
Anliggender angående tilskud 2020 og 20.PDF
BILAG - Information til de Fælles Sønderjyske Anliggender

<
Kultur og Fritid
Dato: 23-04-2020
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Gensidig orientering om de sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalgs tiltag i forhold til Covid-19 pr. 17.04.2020
I Haderslev har man fremrykket en facilitetspulje og lavet en hjælpepakke målrettet kultur- og fritidsområdet. Desuden er kommunens jurist stillet til rådighed for foreningerne, som kan få en første rådgivning hos juristen.
I Tønder udbetales der tilskud til hallerne, foreninger slipper for gebyropkrævning, og
en renoveringspulje til haller forsøges fremrykket for at tilgodese lokale håndværkere.
Forvaltningen foretager en lille rundspørge til aktører i forhold til hvordan det går, og
hvad de forventer af udfordringer.
I Sønderborg prøver man at skabe et overblik over hvor nødlidende er kultur- og fritidslivet er, og man har lavet en nettoliste over mulige tiltag: Forudbetaling af tilskud,
fremrykning af indkøb, evt. omfordeling af midler. Der udsendes brev til folkeoplysningsaktører med orientering om, hvad kommunen foretager sig og kontaktoplysninger i forhold til hjælpepakker. Desuden undersøges det, hvordan meget der kan omfordeles eller overføres til næste år. Sønderborg foreslår en fælles opsamling på de
fire kommunes initiativer i forbindelse med Covid-19.
I Aabenraa understøttes de selvejende haller og institutioner og foreninger på trods af
at der ikke afholdes arrangementer fx via Genforeningspuljen og Eventpuljen, hvor der
er tre modeller i spil for fastholdelse af tilskud:
- Hvis arrangementet skydes til senere på året.
- Hvis et 2020-arrangement afholdes inden 31. juni 2021.
- Hvis man aflyser, at de allerede afholdte udgifter ikke kræves tilbagebetalt.
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Kultur og Fritid
Dato: 03-02-2020
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Aftale om samarbejde på kulturområdet mellem Aabenraa-Haderslev-Sønderborg-Tønder Kommuner i 2020-2021

Formål
Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune ønsker i fællesskab at videreudvikle og styrke det tværkommunale samarbejde på
kulturområdet.
Samarbejdet benævnes ”Sønderjysk kulturfællesskab”, og har til formål at fremme og
koordinere det politiske og administrative samarbejde blandt de fire sønderjyske kommuner.
Samarbejder bygger videre på de gode erfaringer fra Den Sønderjyske Kulturaftale
(2008-2021), samt det uformelle samarbejde i regi af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg (2013-2016 og 2017- 2019).

Organisering og arbejdsopgaver
Den politiske styregruppe for Sønderjysk Kulturfællesskab benævnes ”Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg” (herefter Udvalget).
Udvalget har beslutningskompetence i forhold til udmøntning af de puljer/fællesmidler,
der stilles til Udvalgets rådighed. Udvalget har derudover ingen formel beslutningskompetence. Resultaterne afhænger af evne og vilje til fælles fodslag og retning gennem dialog og erkendelse af hvert enkelt kultur- og fritidsudvalg vilkår, udfordringer
og holdninger.
Der henvises i øvrigt til vedlagte kommissorium for beskrivelse af organisering, arbejdsopgaver og økonomi i samarbejdet.

Aftaleperiode
Aftalen løber i årene 2020-2021. Den kan ved fælles ønske ændres eller opsiges inden
aftaleperioden udløber.

Genforhandling
Samarbejdsaftalen genforhandles inden udgangen af april måned i sidste år af byrådsperioden.

Aabenraa, den 13. marts 2020

Lars Kristensen
Formand for Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg 2020 og
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune

------------------------------------------------

Kjeld Nørmark Thrane
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune

------------------------------------------------

René Andersen
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune

------------------------------------------------

Stephan Kleinschmidt
Formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune

------------------------------------------------
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Kultur og Fritid
Dato: 03-02-2020
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Kommissorium for samarbejde på kulturområdet mellem Aabenraa-Haderslev-Sønderborg-Tønder Kommuner i 2020-2021

Formål med kommissoriet
Kommissoriet beskriver organisering og arbejdsopgaver i ”Sønderjysk Kulturfællesskab” og
”Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg”.
Organisering
Den politiske styregruppe for Sønderjysk Kulturfællesskab benævnes ”Det Sønderjyske
Kulturkoordinationsudvalg” (herefter Udvalget).
Udvalget består af de fire kommuners kulturudvalgsformænd. Direktøren eller chefen fra
kultur- og/eller fritidsområdet i hver af de fire kommuner er tilforordnede og deltager i møderne i
Udvalget.
Udvalget mødes 2-4 gange årligt. Møderne holdes på skift i de fire sønderjyske kommuner, og
kulturudvalgsformanden fra værtskommunen leder mødet.
Direktøren eller chefen fra kultur- og/eller fritidsområdet i værtskommunen er, sammen med
kulturkonsulenten for det pågældende område, ansvarlig for sekretariatsbetjening af Udvalget,
herunder indkaldelse til møder, udarbejdelse af dagsorden, beslutningsreferat, samt opfølgning
på beslutninger taget på mødet. Kulturkonsulenten deltager i møderne som referent.
Rækkefølgen for sekretariatsbetjeningen er: 2020 – Aabenraa og 2021 – Tønder.
Kompetencer
Udvalget har beslutningskompetence til udmøntning af puljerne Fælles Sønderjyske Anliggender
og Sønderjysk Kulturudviklingspulje. Udvalget kan derudover kan opfordre og arbejde for at fælles
beslutninger føres ud i livet.
Økonomi
Udvalget er ansvarlig for udmøntningen af puljerne til Fælles sønderjyske Anliggender og Sønderjysk Kulturudviklingspulje. Derudover har udvalget ingen midler til disposition, men kan ved
fælles
ønske arbejde for at der tilføres midler til fælles projekter.
Værtskommunen afholder mødeudgifterne, medmindre Udvalget beslutter andet.
Arbejdsopgaver
Udvalget har til opgave at drøfte aktuelle kulturpolitiske anliggender og med afsæt heri igangsætte eventuelle tiltag med relevans for alle fire kommuner.
Kommissoriet er vedlagt ”Aftale om samarbejde på kulturområdet mellem Aabenraa-Haderslev-

Sønderborg-Tønder-Kommuner fra 2020-2021”, og er gældende i aftaleperioden.

Aabenraa, den 13. marts 2020

Lars Kristensen
Formand for Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg 2020 og
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune

------------------------------------------------

Kjeld Nørmark Thrane
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune

------------------------------------------------

René Andersen
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune

------------------------------------------------

Stephan Kleinschmidt
Formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune

------------------------------------------------
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TIL:
SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN
Vedr. arrangementspolitik udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen gældende for 2018-2020

De fire sønderjyske borgmestre er optaget af at fastholde aktiviteter ved kommunale og selvejende
kulturelle institutioner i Sønderjylland og ser med bekymring på den udvikling, som er begyndt at vise sig
efter indførsel af Slots- og Kulturstyrelsens nye arrangementspolitik gældende for 2018-2020 vedr. statslige
områder ved kommunale og kulturelle selvejende institutioner i Sønderjylland.
Slots- og Kulturstyrelsen, som ejer udearealerne omkring Sønderborg Slot, har sat lejeprisen for området
markant op og skærpet reglerne for, hvad arealerne må bruges til. Herudover er ansøgningsprocessen
ændret med mere omfattende arbejdsgang og længere behandlingstid til følge.
En konsekvens, som kommunerne oplever i forlængelse af lejestigningen, de skærpede regler og den
ændrede ansøgningsproces, er, at foreninger og andre arrangører – herunder også kommunen – ser sig
nødsaget til at flytte aktiviteter væk fra arealet omkring Sønderborg Slot. Herved mister slottet sin status
som samlingspunkt for lokale aktiviteter.
En yderligere konsekvens er, at de fire sønderjyske kommuners vigtige regionale samarbejdspartner,
Museum Sønderjylland, bliver udfordret på sin strategi. Et af museets strategiske mål er, at der sker en
styrkelse af markedsføringen og synligheden af Sønderborg Slot. Dette er aktiviteter og liv omkring slottet i
høj grad med til at understøtte. En nedgang i aktivitetsniveauet vil således have en negativ afsmittende
effekt på den samlede markedsføring af området som et kulturelt samlingssted og knudepunkt i den
sønderjyske kulturprofil.
Borgmestrene i de fire sønderjyske kommuner indbyder og opfordrer Slots- og Kulturstyrelsen til at indgå i
en dialog for i fællesskab at drøfte disse udfordringer, som således er opstået på baggrund af de nye
forhold, som de sønderjyske kommuner, foreninger og øvrige arrangører samt Museum Sønderjylland nu er
påvirket af.

Med ønsket om en konstruktiv og imødekommende dialog.

Venlig hilsen

Thomas Andresen
Borgmester, Aabenraa Kommune

Hans Peter Geil
Borgmester, Haderslev Kommune

Erik Lauritzen
Borgmester, Sønderborg Kommune

Henrik Frandsen
Borgmester, Tønder Kommune

Februar 2020
UDKAST TIL:

Overordnet ramme for puljer under Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
Sønderjysk Kulturudviklingspulje
Hvornår gælder
puljen fra?
Hvad er det årlige
puljebeløb?
Hvem kan ansøge
puljen?

2020

Pulje med frie midler under
Fælles Sønderjyske Anliggender
2021

500.000 kr.

250.000 kr.*

Lukket pulje

Åben pulje med ansøgningsfrist

En politisk dispositionspulje

Alle sønderjyske kulturaktører
med aktiviteter, der angår hele
den sønderjyske geografi

Politiske ønsker/behov

Hvad understøtter
puljen?

Hvor meget kan der
støttes med?

Muliggør hurtig handlen (beredskab) ved
opståede projekter og
samarbejdsmuligheder
Alle kulturgenrer

Foreningers og kulturaktørers
ønsker/behov

Nye kulturtiltag/-projekter, som gavner hele
Sønderjylland

Nye kulturtiltag/-projekter
initieret af foreninger eller
kulturaktører

Eksempelvis:
- Medfinansiering af kulturprojekter
- Tværkommunale projekter
Op til 100 % finansiering

Eksempelvis:
- Drift
- Udvikling
- Pludselige udfordringer
Op til 100 % finansiering

Midlerne fordeles indefra og ud:

Midlerne søges udefra og ind:

Alle sønderjyske kulturaktører

* I forbindelse med en forventet nedlæggelse af Dansk-Tysk Messingblæserakademi vil der blive frigivet 80.000 kr.,

som forvaltningerne foreslår overført til ”Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender” fra og med
2020, hvorved puljen i 2021 vil lyde på 410.000 kr., og 330.000 kr. i 2022 og fremover.

<
Kultur og Fritid
Dato: 17-02-2020
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Udkast til

Retningslinjer for Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje
Mission for Den Sønderjyske kulturudviklingspulje
Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje skal:




styrke borgerne i Sønderjyllands kulturelle og æstetiske dannelse og kompetencer,
styrke samarbejdet på kulturområdet i Sønderjylland,
styrke den kulturelle fødekæde i Sønderjylland gennem indsatser, der kan være målrettet
såvel bredden som eliten ud fra den forståelse, at de to er hinandens forudsætning.

Puljens formål
Formålet med Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje er at skabe et mere agilt, målrettet, opsøgende og perspektiverende samarbejde på kulturområdet i Sønderjylland. Dette sikres via en pulje, der
1) kan bruges til medfinansiering af større tværkommunale projekter indenfor kulturområdet, der f.eks. er indsatser initieret af fonde, ministerier, styrelser eller til finansiering af
større tværkommunale projekter initieret af Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg selv,
og som
2) kan benyttes som tværkommunalt beredskab, gør det muligt at handle hurtigt på områder, hvor tværkommunalt samarbejde på kulturområdet er hensigtsmæssigt.
Beslutningskompetence
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har beslutningskompetencen til at vælge hvilke indsatsområder og projekter, der skal prioriteres og finansieres med midler fra puljen.
For at sikre muligheden for hurtig handlen kan den kommune, der har sekretærfunktionen, på
baggrund af kulturkonsulenternes forarbejde udarbejde en indstilling, der pr. mail sendes i høring
blandt udvalgets politikere. Der svares på mail, og beslutning er truffet, når der er opnået enighed
blandt politikerne.
Forslag til fordeling af midlerne
På baggrund af input fra de sønderjyske kulturudvalgspolitikere udarbejder forvaltningen projektforslag, som Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg kan prioritere imellem.
Puljen er således ikke direkte åben for ansøgninger fra offentligheden, men er et beredskab til
disposition til projekter, der naturligt vil inddrage relevante grupper af aktører.
Indsatsområder
Puljen kan bruges indenfor alle typer kultur; dog vil projekter med nyskabende og/eller eksperimenterende indhold, form eller målgruppe blive prioriteret.

Indsatsområderne skal harmonere med de tilkendegivelser, der er fremkommet på de sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalgs årlige fællesmøder.
Puljen understøtter udvikling af nye projekter. Projekterne må gerne være en videreudvikling af
eksisterende tiltag.
Puljens midler kan ikke bruges til institutioners og organisationers ordinære drift, anskaffelser
eller investeringer, men der kan gives tilskud i forhold til en aftagende driftstrappe i projektet.

Krav til projekterne
For at kunne opnå støtte fra puljen skal projekterne:
-

-

Være tværsønderjyske projekter, hvor der tilstræbes en relativt ligelig fordeling mellem
de fire kommuner både hvad angår aktiviteter og økonomi. Alle fire kommuner bør være
med, men der kan være tilfælde hvor ikke alle deltager.
Være kvalitetssikret af forvaltningen hvad angår mål, målgruppe, metode, projektledelse,
planlægning, formidling og økonomi.
Projektstøtten kan udgøre op til 100 % af projektets budget. Arbejdstid kan indgå som en
del af finansieringen.
Eventuelt være flerårige projekter. Der kan søges støtte i op til to år og maksimalt indenfor samarbejdsperioden for det relevante kulturkoordinationsudvalg.
Projektet skal opfylde de nærmere bestemte retningslinjer for kommunikation, rapportering og evaluering.
Have en plan for projektets videreførelse efter projektperioden.
Udbetaling sker efter individuel aftale.
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Godkendelse af forslag til nedlæggelse af Dansk-Tysk
Messingblæserakademi
Sagsresumé
Dansk-Tysk Messingblæserakademi henvender sig til unge messingblæsertalenter i alderen 15-26 år og har beroet på et
samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Landesmusikrat Schleswig-Holstein. Talentakademiet har igennem årenes
løb fået et fast tilskud på 80.000 kr. fra puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, som udmøntes af Det Sønderjyske
Kulturkoordinationsudvalg. Ordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, herunder form, indhold og berettigelse, har
været drøftet og evalueret i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg i løbet af 2019. Det er politisk besluttet, at
ordningen fortsætter i 2020 og 2021.

Sønderborg Musikskole har i 2018 og 2019 fungeret som sekretariat for selve afholdelsen af Dansk-Tysk
Messingblæserakademi. De seneste par år har akademiet oplevet et markant fald i antallet af kursister, især iblandt de
danske deltagere.

På baggrund af det faldende danske deltagerantal i Dansk-Tysk Messingblæserakademi og i forlængelse af den politiske
evaluering af de ”Fælles Sønderjyske Anliggender” i 2019 indstiller forvaltningen, at Sønderborg Kommune indstiller til
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, at projektet Dansk-Tysk Messingblæserakademi nedlægges med udgangen
af 2019, og at tilskuddet på 80.000 kr. tilbageføres til puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”.

Konceptet bag talentakademiet understøtter Byrådets Vision 2018-2021 om at fastholde og udvikle det
grænseoverskridende samarbejde, ligesom det understøtter Kulturkompasset, der har fokus på talentudvikling og
flersprogethed.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at godkende
•

at Sønderborg Kommune indstiller til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, at projektet Dansk-Tysk
Messingblæserakademi nedlægges med udgangen af 2019, og at det årlige tilskud på 80.000 kr. til
projektet tilbageføres til puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”.

Sagsfremstilling
Det grænseoverskridende talentakademi Dansk-Tysk Messingblæserakademi blev i 2019 afholdt for 17. gang på Gråsten
Landbrugsskole. Dansk-Tysk Messingblæserakademi er et sommerkursus, som henvender sig til rutinerede
amatørmusikere, MGK-elever samt studerende ved musikkonservatorier og interesserede ambitiøse instrumentalelever.

Talentakademiet består af en uges kursus med professionelle danske/tyske/internationale undervisere, hvor kursister i
alderen 15-26 år undervises i trompet, trombone, horn og tuba. Akademiet indeholder blandt andet seminarer,

spilleteknikøvelser, individuel vejledning, kammermusikprøver, brassbandøvelser, fælles afslutningskoncert og sociale
aktiviteter.

Talentakademiet er en del af de ”Fælles Sønderjyske Anliggender” og modtager et årligt tilskud på 80.000 kr. fra puljen af
samme navn. Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har beslutningskompetencen i forhold til udmøntning af puljen
til de ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, mens Sønderborg Kommune står for den administrative del.

Ordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, herunder form, indhold og berettigelse, har været drøftet og evalueret i Det
Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg i løbet af 2019. Det er politisk besluttet, at ordningen fortsætter i 2020 og 2021.
Tilskudsmodtagerne modtager uændret tilskudsbeløb i 2020 og reduceres med 25% i 2021. De midler, som frigives
herved, skal benyttes til oprettelse af en fælles pulje under ordningen, som alle kan søge ind til.

Gennem årene har Dansk-Tysk Messingblæserakademi også modtaget støtte fra KursKultur og KulturDialog samt fra
Jeunesses Musicales, delstaten Schleswig-Holstein, Yamaha Instruments og Sønderborg Kommune. Endvidere har der
været indtægter via deltagernes egenbetaling.

Finansiering af Dansk-Tysk Messingblæserakademi i 2019:
Puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”

80.000 kr.

Landesrat Schleswig-Holstein

19.000 kr.

Landes Musikrat

29.000 kr.

Deltagergebyr*

78.000 kr.

I alt

206.000 kr.

*) Deltagergebyr på kr. 2.620 dækker undervisning, overnatning og forplejning.

Sønderborg Musikskole har i 2018 og 2019 fungeret som sekretariat på sommerkurset. Musikskolen har i den forbindelse
leveret administrativ og praktisk bistand i organisering og praktisk afvikling. Der er i finansieringsplanen ikke afsat midler
til projektvaretagelse, hvorfor disse ressourcer er taget ud af musikskolens administration.

Deltagerantallet i talentakademiet har de seneste 3 år været faldende. Kurset blev i 2016, 2017 og 2018 gennemført med
25-27 kursister, hovedsageligt med tysk deltagelse. I 2019 deltog i alt 37 unge musikere fra Tyskland, Frankrig og
Danmark. Af de 37 deltagere var blot 2 af kursisterne fra Danmark.

Sønderborg Musikskole har arbejdet for at tiltrække flere deltagere via profilering af talentakademiet. Musikskolen har
blandt andet kontaktet lokale orkestre og sendt materiale om Dansk-Tysk Messingblæserakademi ud i sit netværk af
musikskoler i hele Danmark, ligesom de sociale medier er benyttet som profileringsplatform. Musikskolen har endvidere
sørget for formidling af projektet til den landsdækkende organisation ”Musik & Ungdom”, som efterfølgende profilerede
projektet på sin hjemmeside.

Forvaltningen vurderer, at det beskedne danske deltagerantal i talentakademiet sammenholdt med, at projektet derved
kun i mindre grad harmonerer med formålet om at være grænseoverskridende, ikke modsvarer den økonomi, som
Sønderborg Kommune lægger i projektet via puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, og de ressourcer, som
Sønderborg Musikskole bidrager med til projektet. På baggrund heraf og i forlængelse af den politiske evaluering af de
”Fælles Sønderjyske Anliggender” i 2019 indstiller forvaltningen, at Sønderborg Kommune indstiller til Det Sønderjyske
Kulturkoordinationsudvalg, at Dansk-Tysk Messingblæserakademi nedlægges med udgangen af 2019, og at tilskuddet på
80.000 kr. tilbageføres til puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”.

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkender forvaltningens indstilling, ophører Sønderborg
Kommune sin sekretariatsfunktion for Dansk-Tysk Messingblæserakademi med udgangen af 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME DEN 05-12-2019
Godkendt.

Fælles anliggender fastsat pr. 12.05.2012 af Den politiske styregruppe for Den sønderjyske kulturaftale
Udarbejdet af Den administrative styregruppe for Kulturkoordinationsudvalg Sønderjylland, som overtog opgaven pr. 1.01.2013 efter Den sønderjyske kulturaftale
Dato: 4.02.2013
FÆLLES TILSKUDSMODTAGERE I DEN
SØNDERJYSKE KULTURAFTALE
Den administrative styregruppes indstilling
Juridisk ansvarlig
Tilskud i Tilskud i Tilskud i Tilskud i Tilskud i Tilskud i Tilskud i Tilskud i
Tilskud
for institutionen
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Dansk Amatør Teater
Samvirkes Sønderjysk
01 - DATS Sønderjysk Kreds kreds
95.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
02 - Sønderjysk
Sønderjysk
234.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Forsøgsscene
Forsøgsscene
03 - Jomfru
Fanny Big Band
Jomfru Fanny Bigband
45.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
04 Grænselandsudsti Grænselandsudstilling
en
llingen
6.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
05 Heimatkundliche
ArbeitsHeimatkundliche
gemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Nordschleswig
06 - Historisk
Samfund for
Sønderjylland
Museum Sønderjylland
99.836
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
06 - Dansk - tysk Dansk-Tysk MessingMessingblæserak blæser-kursus v/ John
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
ademi
Frederiksen
07- Sønderjysk
Sønderjysk Concert
Concert Band
Band
8.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
08 - SSM
Samvirkende
SSM Samvirkende
Sønderjyske
Sønderjyske
Musikskoler
Musikskoler
30.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
09 - SASOSønderjysk
SASO v/ formand
Amatør
symfoniorkester Claus Münchow
20.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
11 - DSI Dybbøl
Mølle
Museum Sønderjylland
63.229
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
12 Cathrinesminde
Teglværk
Museum Sønderjylland
74.322
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
13 - Nordisk
Informationskont Nordisk
or
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Informationskontor
14 - Kiersgård
Tønder Kommune
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
158.000
0
15 - Frøslevlejren
74.387
74.387
74.387
74.387
74.387
74.387
74.387
16 - Restmidler
80.000
I alt
963.387 1.049.387 1.049.387 1.049.387 1.049.387 1.049.387 1.049.387 1.049.387
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Program for Fællesmødet 2019 for de fire sønderjyske kultur- og fritidsudvalg
Mødedato: Fredag d. 15. november 2019, kl. 13-16. Ankomst fra kl .12.30.
Mødested: Østershuset på Kiers Gaard, Søndergade 12, 6280 Højer.
Program:

Ankomst, kaffe og frugt

Velkomst v. Kjeld Thrane, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune

Dagens program v. Niels Righolt, Administrativ leder, CEO, CKI – Center for Kunst og Interkultur

Tendenser i (inter)kulturen i dag og i fremtiden v. Niels Righolt

Kaffe og underholdning

Genbesøg til Fællesmøde 2018 –fire fælles sønderjyske temaer (teater, musik, film, kulturel
infrastruktur)

Workshop med fokus på de fire fælles sønderjyske temaer.

Opsamling v. grupperne og Niels Righolt

Afrunding v. Kjeld Thrane, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune

Tak for i år!

Uddybende om oplægsholderen Niels Righolt:
Niels Righolt har bred baggrund og erfaring fra mere end 25 år inden for kunstområdet, og har en
baggrund inden for litteratur, moderne kultur og kulturel kommunikation og spansk kultur og sprog fra
Københavns Universitet..
Han har arbejdet som informationschef, producent, kunstnerisk leder, kulturpolitisk udvikler,
administrerende direktør og politisk rådgiver inden for en række kulturelle institutioner og organisationer
gennem årene, blandt andet som administrerende og kunstnerisk leder af Dunkers Arts Center i
Helsingborg, Sverige, som Chief Curator og producer for Møstings Hus & Byggeriets Hus, København og
som medstifter af det interkulturelle magasin og kommunikationsbureau Cultures.
På nuværende tidspunkt er han bestyrelsesmedlem i blandt andet den danske samtidsdansscene
Dansehallerne i København og Audience Europe Network.
(uddrag fra www.cki.dk)

Deltagerliste:
Kommune

Navn

Titel

Aabenraa

Lars
Kristensen
Jette Julius
Kristiansen
Signe
Bekker
Dhiman
Jonas Haase

Formand

Kurt
Andreasen
Stig W.
Isaksen
Charlotte
Helt
Bruunsgaard
Lotte Urfe
Kjeld
Nørmark
Thrane
Kim Kabelka

Medlem

Thomas
Fredsted
Maria
Glinvad
Damgaard
Inga Roland
Lykke
Carsten Leth
Schmidt
Christian
Haugk
Gry Vissing
Jensen
Stephan
Kleinschmidt

Medlem

Jesper Kock

Næstformand

Bjørn A.
Andersen

Medlem

Christel

Medlem

Haderslev

Sønderborg

Næstformand
Medlem

Medlem

Direktør
Teamleder

Udvalg/
forvaltning
Kultur- og
Fritidsudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget
Kultur, Miljø og
Erhverv
Kultur, Plan og
Fritid

Email
lkri@aabenraa.dk
jjk@aabenraa.dk
sbekk@aabenraa.dk

jnh@aabenraa.dk
ka@aabenraa.dk
swi@aabenraa.dk
chb@aabenraa.dk

Kulturkonsulent
Formand

Kultur og Fritid
Udvalget for Kultur
og Fritid

llu@aabenraa.dk
kjth@haderslev.dk

Næstformand

Udvalget for Kultur
og Fritid
Udvalget for Kultur
og Fritid
Udvalget for Kultur
og Fritid

kika@haderslev.dk

Medlem

Medlem
Medlem
Chef
Kulturkonsulent
Formand

Udvalget for Kultur
og Fritid
Udvalget for Kultur
og Fritid
Kultur, Fritid og
Landsdistrkter
Kultur og Fritid
Udvalget for
Kultur, Idræt,
Handel og Turisme
Udvalget for
Kultur, Idræt,
Handel og Turisme
Udvalget for
Kultur, Idræt,
Handel og Turisme
Udvalget for

thof@haderslev.dk
mada@haderslev.dk

inly@haderslev.dk
cals@haderslev.dk
chr@haderslev.dk
grvi@haderslev.dk
skl@sonderborg.dk

jko@sonderborg.dk

baa@sonderborg.dk

cle@sonderborg.dk
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Leiendecker

Tønder

Niels Ole
Bennedsen

Medlem

Inge Olsen

Direktør

Nicolai
Dupont
Heidemann
Lone
Winther
Romme
Renè
Andersen
Anita
Uggerholt
Larsen
Keld I.
Hansen
Kia Fog
Kristensen
Mette
Nielsen

Chef

Kultur, Idræt,
Handel og Turisme
Udvalget for
Kultur, Idræt,
Handel og Turisme
Kultur, Turisme og
Bæredygtighed
Kultur, Idræt og
Fritid

Kultur- og
fritidskonsulent

Kultur, Event, Idræt
og Fritid

Formand

Kultur- og
Fritidsudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget

Medlem

Vicekommunaldirektør
Afdelingsleder
Kulturkonsulent

Udvikling og
Projekter
Kultur og
Fritidsafdelingen
Kultur og
Fritidsafdelingen

nobn@sonderborg.dk

iols@sonderborg.dk
nihm@sonderborg.dk

loro@sonderborg.dk

rea@toender.dk
anuge@toender.dk

kih@toender.dk
kifog@toender.dk
metnie@toender.dk
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?
Kultur 'l ﬂere
Om samarbejde og kultur med et
publikumsfokus

OPLÆG TIL FÆLLESMØDE FOR DE SØNDERJYSKE KOMMUNER
Højer, 15. november 2019
Niels Righolt. Centerleder, CKI –Center for Kunst & Interkultur

Hvis kunst og kultur er svaret.
Hvad er så spørgsmålet ….?
Hvad er kulturens ’raison d’etre’ i
2019?

Midt i en forandringstid …

THE DONALD

Fake News
Alternative truths
En populistisk kakkofoni
BREXIT
Usikkerhed om EU og økonomien post Brexit

NY NATIONALISME

Jarosław Kaczyński

Jimmie Åkesson

Marine Le Pen

Nigel Farage

Victor Orbán

Kristian Thulesen Dahl

Ma`eo Salvini

Timo Soini

Nikolaos G. Michaloliakos

Siv Jensen

Geert Wilders

Kultur som
nyttig
slagmark
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OG ALT DET ANDET
• Digitaliseringen af vores hverdag. 93%+
af alle danskere har en smartphone.
Mere end 70% er på de sociale medier
• Forandret adfærd og forbrugervaner

• Migration og en ny politisk virkelighed
• Temmelig drammatisk urbanisering i Norden

Udfordringerne

Voksende befolkning i de
større byer

Øget diversitet i især
hovedstadsområdet

Forandringer i
demograﬁen – ﬂere unge i
byerne

Øget andel af den
samlede befolkning har
indvandrerbaggrund
(expats, ﬂygtninge, etc.)

Tryk på skoler og
daginstitutioner, boliger,
communities, fritids- og
kulturanlæg, public
service, samfundsfokus ...

En voksende kløft mellem
de store byområder og
resten af landet

Nye urbane
UDFORDRINGER
Byernes voldsomme vækst

POPULATION: 3.680.389

MUNICIPALITY: 711.557
(Incl. Frederiksberg)

IMMIGRATION: < 20%

URBAN: 1.346.611
(Tätort)

AGE: > 40 Years (>50 rural)

METROPOLITAN: 2.175.361

IMMIGRATION: > 80%
AGE: < 35,2 years (38 years region)

Provincial Denmark

11
Copenhagen

The shiR

Cultural organisations are shifting – becoming more social, communicative spaces.
Institutions are becoming more porous – operating inside and outside their walls, missions and
traditions.
Meaningful exchange with audiences, combined with a holistic understanding of culture's place in the
community is fundamentally changing the discourse of culture and cultural subsidy.
Prof. Steven Hadley

Det rejser vigtige
spørgsmål
Omkring autoriteter, magt, kulturelt
demokral og social remærdighed.

Publikum og
mangfoldigheden
Publikumsperspektivet bliver stadig vigtigere.
Hvem spiller vi for? Hvad spiller vi? Hvordan
bliver vi relevante for et større publikum? Et
bredere publikum? … og hvad betyder det for
kunsten? Hvordan sikrer vi en mangfoldighed
– en jævnbyrdig og ligeværdig adgang til
kunsten?

I Danmark er medborgernes engagement i kunst
og kultur i dag meget et spørgsmål om
kulturpolitik, magt og ressourcer, urbanisering,
sociale politiske tendenser i samfundet, publikum
og mangfoldighed, digitalisering, kompetence og
innovation…
Kultur og kunst er nødt til at skabe resonans i
forhold til et mere nuanceret snit af befolkningen
for at blive opfattet som samtidig og relevant.

Med transformationen i samhället kommer
förändrade beteende, attityder, nya perspektiv
som påverkar gamla strukturer och det gäller
att hänga med om man vill framtidssäkra sin
verksamhet
Svensk Scenkonst 2016

Kulturpoli'kken
I Norden ser vi ﬂere forskellige kulturpolitiske
perspektiver, som oftest er i spil ved siden af
hinanden og samtidigt i udformningen af en ny
kulturpolisk strategi lokalt, regionalt og på nationalt
niveau. Men hvad har politikken fokus på?

Kulturpolitiske parametre
• Kultur som national fortælling
• Kultur som ‘identity matrix’
• Kultur som underholdning
• Kultur som samfunds-’driver’
• Kultur som demokratisk kit
• Kultur som innovationsmaskine
• Kultur som et ’glocal’ ﬁx point
• Kultur som game-changer

1. KULTUR SOM NATIONAL FORTÆLLING

20

2. KULTUR SOM IDENTITETS MATRIX
21

I Danmark er skoletjenesten en
unik kulturel formidlingsform

3. KULTUR SOM UNDERHOLDNING

4. KULTUR SOM SAMFUNDS-’DRIVER’
25

Er de vores publikum og legi'mitet?

5. KULTUR SOM DEMOKRATISK KIT
27

Nye perspektiver….

6. KULTUR SOM INNOVATIONSMASKINE

7. KULTUR SOM ‘GLOCALT FIXPOINT’

8. KULTUR SOM GAME-CHANGER
33

Kulturpoli'ske parametre
• Kultur som national fortælling
• Kultur som ‘identity matrix’
• Kultur som underholdning
• Kultur som samfunds-’driver’
• Kultur som demokratisk kit
• Kultur som innovationsmaskine
• Kultur som et ’glocal’ ﬁx point
• Kultur som game-changer

Reﬂeksiv øvelse
Hvad er kendetegner
synet på kultur i jeres
kommuner?

Hvad vil I gerne udvikle?

Hvem vil I udvikle det
med?

Hvordan kommer I
derhen?

PEST – En
omverdensa
nalyse

DET KREATIVE DNA
De krea've erhvervs samfundsøkonomiske
betydning er oRe overset.
•
•
•
•

79.200 fuld'dsbeskæRigede
omsætning på 234 mia. kr.
eksport på 92 mia. kr.
eksportvæksten er dobbelt så høj som
væksten i den samlede eksport

Kilde: Erhvervsministeriet, oktober 2018

At åbne den
æstetiske praksis er
meget et spørgsmål
om politik …

Hvordan kan man kny`e an ll de dybe
sociale, polilske og kulturelle værdier i et
community?

Nøglespørgsmål …

Hvilke spørgsmål og udfordringer står på
dagsordenen i lokalsamfundet?

Hvilke andre aktører arbejder med de
samme spørgsmål lokalt eller mod samme
community?
Hvilke muligheder kan I skabe for at bygge
en meningsfuld dialog i en kunstnerisk
og/eller kulturel kontekst?

Institutionernes fortsatte
fokus på de grupper de
allerede når, og
kulturlivets ofte
selvrefererende praksis
indebærer at man trods
mange og ihærdige
forsøg på at skabe en
større forankring i
begrænset omfang når
ud til et nyt publikum med
en anden social og
demografisk baggrund.

Bag om the
‘Usual
suspects’

Hvis alle skatteborgere er med til at ‘betale’ festen.
Hvordan sikrer vi så at de også føler sig inviterede til
at deltage i den?
Hvordan kan man sikre en mangfoldighed af udtryk,
fortællinger, former, events og projekter som
afspejler de forskelige miljøer og samfundsgrupper
og som ﬁnder resonans i deres respektive
communities?

KUNSTEN AT NAVIGERE I
MULIGHEDERNE

»Det er et institutionelt ansvar at
skabe en praksis, hvor det er
muligt at teste forskellige
formater, udtryksformer, normer
og grænser inden for alle dele af
institutionens virkelighed.

Det er et politisk ansvar at
skabe forudsætningerne
for at det kan ske!

Forståelse af hvordan
publikum engagerer
sig forskelligt og hvad
der motiverer dem

Hvad vil I gerne have ud af samarbejdet omkring
…?

World Café:

Hvordan ser I på udny`else af de fælles
muligheder for at udvikle … i Sønderjylland?

Fokus på temaerne

Teater /
scenekunst, film,
musik og kulturel
infrastruktur.

Hvordan kunne en køreplan se ud?

Hvad skal der ll for at få det ll at ske?

Hvad taler vi om ip. ld og ressourcer for at nå
jeres opslllede mål?

Tak for jeres
opmærksomhed
Niels Righolt, CKI
nr@cki.dk
+45 3167 2110
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Kultur og Fritid
Dato: 12-12-2019
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Opsamling på fællesmødets workshop
Opsamling og organisering af noter fra Fællesmødet for de fire sønderjyske kulturudvalg
på Kiers Gaard den 14.11.2019

Tema: MUSIK
Sammenfatning af workshop
1) Vi skal koordinere og synkronisere hinandens politiske satsninger på musikområdet. Vi skal synliggøre musikudbuddet på tværs. Vi skal styrke netværket på tværs
af kommuner på alle niveauer.
2) Vi skal styrke og skabe fællesskaber og talentudvikling (bredde og elite) indenfor
musik fx ved at afholde årlige møder for udøvere og arrangører af musik i hele
Sønderjylland, både efter genrer og på tværs af genrer. På møderne skal der også
være dialog mellem politikere, administration og brugere.
3) Vi skal have mere musik i skolen og børneårene igennem et projekt i lighed med
”Tidlig Tysk” på musikområdet. Vi kan lade os inspirere af Haderslevmodellen. Musik understøtter læring og styrker evnen til at indgå i fællesskaber. Det er dannelse
bredt forstået og en megagod investering på langt sigt.

Sammenskrevne noter fra musik-workshops
”Musikregion Sønderjylland”
Musiklivet går på to ben:
1) En udøvende del: Borgerne spiller musik. At spille musik styrker fællesskabet.
2) Koncertdelen: Folk der interesserer sig for musik, går mere til koncerter. Ved at
styrke den udøvende del skaber vi grobund et levende koncertudbud med flere og
mere forskelligartede koncerter.
Den udøvende del
Prognoserne siger, at folk flytter fra vores byer, så vi skal skabe et stærkt fællesskab, så
folk har lyst til at blive. Talentmiljøer tiltrækker arbejdskraft. Vi skal styrke fællesskabet og
brande området med det.

Vi skal udvikle musiktilbud ligesom man gør med fx foldbold: Ikke kun noget man øver
derhjemme, men fx musikskolekoncert fast hver uge.
Vi skal udbrede Haderslevmodellen (eller noget der ligner) til hele Sønderjylland. Musik er
en megagod langsigtet investering, der også indvirker positivt på fx læring, dannelse og
performance og modvirker ensomhed.
Vi skal afholde fælles møde mellem Kulturudvalg og Børn- og Skoleudvalg om hvordan vi
hjælper kulturen ind i skolen.
Det kan være svært for musikskolelærere at undervise en hel skoleklasse adgangen. Vi
kan lave et fælles kursus i klasserumsundervisning for musikskolelærere.
Vi skal styrke musikundervisningen på seminariet.
De professionelle musikere er øverste led i fødekæden. Vi skal have flere professionelle
kunstnere. Børnene (og andre) skal møde stjernerne - De professionelle skal ud i skolerne.
Symfoniorkesteret er gode til at få kulturen ud i krogene. Vi skal finansiere solidarisk.
Vi skal skabe netværk på tværs: Musikgræsrødder og kor mødes på tværs af de sønderjyske kommuner. Fx som et årsmøde i stil med Kulturtræf Haderslev, som går på skift mellem kommunerne. Det skal faciliteres. Det er også godt for talentudviklingen, at der samarbejdes på tværs: Modellen gør folk gode. De lærer af hinanden og kommer ud at spille.
Denne model kan udvides til et årligt kulturmøde for alle kunstarter.
Vi skal opbygge en grejbank på tværs af kommuner, fx scene, lydudstyr, instrumenter.

Koncertdelen
Vi skal have en bredere forankring af spillesteder og symfoniorkester.
Vi skal synliggøre hinandens tilbud. Vi skal ikke gå på strandhugst hos hinanden, men udvikle det, vi allerede har. Ved samarbejde får vi en større kritisk masse, og vi kan lave flere
tilbud. Store navne og store bredde. Det kan tiltrække arbejdskraft.
Vi skal samarbejde om Regionalt Spillested. Det giver synergi at spillesteder kan koordinere og booke sammen.
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Tema: TEATER OG SCENEKUNST
Sammenfatning af workshop
Der var overvejende enighed om, at der er en god grobund for teater i Sønderjylland, og
at der er et kæmpe potentiale i teaterlandskabet: Vi kan styrke og udvikle et stærkt teatermiljø, der har fokus på hele fødekæden: Landsdelsscene, egnsteater, amatørniveau,
læring, sundhed og publikum.

Sammenskrevne noter fra teater og scenekunst-workshops
Der er et kæmpe potentiale i teaterlandskabet:
Vi kan komplementere hinandens teateraktiviteter. Sæt fokus på at der er kulturtilbud i
provinsen – det er værd at køre efter!
Vi skal skabe et stærkt teatermiljø med fokus på hele fødekæden: Landsdelsscene,
egnsteater, amatørniveau, læring og publikum. Kulturskaber og kultudbyder skal mødes.
Vi kan holde et programmøde; hvad der kan synkroniseres/deles.
Samarbejdet mellem teaterforeninger: Vi kan holde et årligt evalueringsmøde, faciliteret
af de fire forvaltninger/sønderjysk kulturfællesskab, hvor forventningerne om samarbejde
på tværs af foreningerne afstemmes.
Er der vilje til et fælles producerende teater?
Tro på det! Et mål kunne være at sønderjysk teater = aktiv scenekunst.
Sørg for at sikre de professionelle kompetencer til teater, f.eks. instruktører, manuskript
forfattere – lav et sønderjysk teaterkompetence center.
Lav en landdelsscene og skab en fælles ”glæde” ved egnsteatre.
Sats på det smalle. Husk koblingen til Flensborg og Nordtyskland.
Fortæl/vis at der er penge og fremtid i kultur. Vigtigt at have en businessplan, der viser
den afledte bundlinje. Vi er fattige både økonomisk og mentalt, hvis vi ikke investerer i
kultur.
Kommuner skal ikke bestemme det kunstneriske indhold
Teater kan fortælle vores fælles historie. Gør teater til en del af folks dannelsesrejse. Vi
kan lave fælles forestilling. Slå på det lokale og autentiske i forhold til at gøre det foregår
på scene nærværende. Autentiske (tilknytning) sønderjyske kulturoplevelser. Sønderjysk
SKAL være et kvalitetsstempel
Få vores borgere til at gå på opdagelse/genopdage deres egne baghave
Fælles kalender synliggør teaterudbud
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Tema: KULTUREL INFRASTRUKTUR
Sammenfatning af workshop
Der var en udpræget vilje til samarbejde på tværs af kommunerne, både til formelle samarbejder og mere uformelle samarbejder. Der var stor tilfredshed med etableringen af
den nye fælles Kulturudviklingspulje, og mange opfattede den som starten på et videre
samarbejde. Der var ideer til samarbejde på foreningsniveau, på fyrtårnsniveau, omkring
talentudvikling og omkring formidling.

Sammenskrevne noter fra workshop
Organisatorisk samarbejde
Vi er ikke stærke nok hver især, men sammen er vi stærke. Vi skal skabe en fælles kritisk
masse. Mere samarbejde er godt. Vi skal styrke hinanden og lære af hinanden – også administrativt. Der skal skabes noget fælles blivende.
Det er en god start at vi får en fællespulje, et økonomisk fællesskab, der understøtter fælles finansieringer. Den nye fællespulje skal have ejerskab i de lokale kultur- og fritidsudvalg.
Vi skal starte med en fælles kulturstrategi. Finde hhv. de fælles styrkepositioner og de
individuelle styrkepositioner og samarbejde. Vi kan skabe fælles initiativer, der kan støttes af nationale midler. Der skal udarbejdes en fælles sønderjysk kulturaftale.
Der er brug for kulturpolitisk risikovillighed.
Man skal være indstillet på at afgive suverænitet til fordel for fælles værdier. Man have
mod til at vælge til og til at vælge fra. Kan man fordele opgaverne?
Vi skal kortlægge kulturen i de fire kommuner: vores kulturbygninger, tilbud, organisationer og foreninger.
Det sønderjyske samarbejde skal være en bottom up proces.
Der skal være dialog med de frivillige - de skal kunne se, hvad de får ud af at tænke nyt.
Alt behøver ikke være formelt. Samarbejde kan også være uformelt.
Destination Sønderjylland, Museum Sønderjylland, Sønderjyske Anliggender og FolkBALTICA er gode eksempler på tværkommunale samarbejder.
Kan 2020 bruges som organisatorisk læring?
Der skal bakkes op om mindretallene og UNESCO
Mulige indsatsområder
- Foreningssamarbejde
Vi kan bruge tilskud strategisk, fx til at styrke samarbejdet mellem foreningerne og organisere sig på tværs af kommunegrænserne. Guleroden kan, udover gensidig opkvalificering,
være af økonomisk karakter.
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Vi kan etablere fora hvor kulturaktører kan mødes/netværke/skabe partnerskaber.
Vi kan afholde fælles kulturkonferencer / temakonferencer.
Vi kan sætte nye og anderledes rammer for at etablere nye samarbejder (Kolding = kulturbus til Berlin)
- Hvordan deler vi bedst vores fyrtårne?
Man kunne styrke samarbejdet – eksempelvis via spillesteder, og hjælpe hinanden ved
store events – store navne, kritisk masse, fælles festivaltilbud/fordelsbillet, sende kulturtilbuddene på turne – lige som Teater Møller gør.
Vi kan hjælpe hinanden dele viden og erfaringer, fx i forhold til tilladelser, arbejdet med
frivillige mv.
- Talentudvikling
Talentudvikling kan være fokusområde for fælles udvikling. Vi bør have fælles talentmiljøer. Kulturskolerne i skolen er SÅ vigtigt.
Vi har ingen landsdelsteater i Sønderjylland.
- Det digitale
Der skal samarbejdes om formidling og markedsføring.
Digitale løsninger der er ens i de 4 kommuner. Hvad med de store internetplatforme? Er
vi gode nok på tripadvisor etc?
Fælles database for hjælp til rekruttering (musiklærer/special lokaler)
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Tema: FILM
Sammenfatning af workshop
Der var overvejende enighed om, at det ikke er lige nu, at der skal fokuseres særligt på
temaet film i Sønderjylland. Ideen om en sønderjysk filmfond er forkastet. Manglende
politisk opbakning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg (borgmestre og kommunaldirektører).
Et filmmiljø skal bygges op over (lang) tid.
Der er (for) lang vej til Fyn/Odense-model
Det kræver en filmfond, og det er ikke prioriteret.
Økonomien er ikke til det.
Det er svært at gøre film til et fælles projekt.
Kommunerne har mere eller mindre på skift støttet filmproduktion. Det koster ressourcer
at støtte film. Man kan blive ”filmtræt”.

Sammenskrevne noter fra film-workshop
Filmfestival i Sønderjylland
- For amatører
- Måske en sønderjysk filmpris (kortfilm)
- Præsentation af sønderjyske film/videoer
- Branding på de større filmfestivaler
Lave sønderjysk filmportal
- Bruge sønderjyske film til en fælles formidlingsplatform, der kan markedsføre Sønderjylland
- Fælles filmplatform – markedsføre sønderjyske film/videoer (amatørfilm)
Filmmediet som kommunikationsform
- Film samler folk i en biograf --> skaber merværdi i oplevelsen (den fælles biografoplevelse)
- Sønderjyske film på storskærm (à la ZULU Sommerbio)
- Deles om storskærm – ”Drive in”-bio
Filmår
- Udpege et år til at være et år med særligt fokus på film
- Midlerne fra den nye fælles sønderjyske kulturpulje kunne evt. øremærkes til et
årligt tema – kunne eksempelvis være en filmfestival
Gå fra at tænke kommunalt til tværkommunalt
- Vi tager med kyshånd imod dem, der kommer og gerne vil producere her
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-

Vende det tværkommunalt, når der kommer en henvendelse om et filmprojekt
Fremhæve vores omgivelser/kulisser
Tiltrække filmproducenter – vi har gode erfaringer fra de film, der allerede er optaget, men en langsigtet effekt synes udeblevet
Overordnet samarbejde om at tiltrække filmskabere kunne være vision
Hvis vi kun tænker økonomi, ødelægger det den kreative tænkning

Tænke film mere ind i skolen / uddannelser
- F.eks. i form af lokale filmfestivaler, som munder ud i en kåring på en større
tværkommunal filmfestival (lokale går videre til sønderjysk finale)
- Kreative uddannelser / arnested for start på miljø, der over lang tid kan vokse sig
stort
Gode biografer
- Sætte fokus på de sønderjyske biografer og deres ”tilstand” – kigge på faciliteterne
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Dato: 26-02-2020
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Seneste nyt fra samarbejdsaftaler
Der er pr. 26.02.2020 indkommet følgende svar:

Teater i Syd
(Kontaktperson: Palle Guldbrandsen, Tønder Teater og ST): Vi har i Det Sønderjyske
Teatersamarbejde besluttet:
o At intensivere vores fælles markedsføring og billetsalg – det betyder bl.a.,
at vi har nedsat en ny fællesmarkedsføringsgruppe, som bl.a. har til opgave
at udarbejde en strategi og en handleplan for den fællesmarkedsføring på
de sociale medier
o At bakke Møllens forestillinger op – det sker bl.a. ved, at Møllen giver særlige rabatter til ST, fælles indkøb , koordinerer turneplan med Møllen og
ditto markedsføring
o At afholde flere fælles møder på tværs af foreningerne
o På det mere overordnede niveau, så følger vi meget tæt med i den nye lovgivning vedr. teaterformidling – både for børn og voksen.
o Jeg sidder personligt i bestyrelsen for Danmarks Teaterforeninger og repræsenterer Sønderjylland og Slesvig. I sammenhæng hermed afholder
Danmarks Teaterforening deres årlige generalforsamling i Tønder i april.
Her kommer der ca. 70 overnattende repræsentanter for foreningerne. I
april deltager jeg også som DT-repræsentant i den store årlige børneteaterfestival (Aprilfestivalen) – netop børne og familieteater vil blive særligt
fokusområde de kommende år.

Ione W intOer Romme
FrM:
Sendt:
Til:
Emne:

FOristine Ostenfeld < cOrisost4D@gmMil.com>
16. jMnuMr 2020 12:2D
Ione WintOer Romme; reM@toender.dk; kjtO@OMderselv.dk; StepOMn KleinscOmidt;
lkri@MMNenrMM.dk
SASO og det fæ lleskommunMle tilskud
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Kultur og Fritid
Dato: 26-02-2020
Sagsnr.: 19/62592
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

BILAG - Mail fra Anke Spoorendonk omkring Fælles Sønderjyske Anliggender
angående tilskud 2020 og 2021

Fra: Anke Spoorendonk [mailto:anke.spoorendonk@ssw.de]
Sendt: 23. februar 2020 22:33
Til: Helle Barsøe <hbar@sonderborg.dk>
Cc: Eva Ritter <eri@nordisk-info.de>
Emne: Mail fra Fælles Sønderjyske Anliggender angående tilskud 2020 og 2021
Kære Helle.
Med udgangspunkt i din mail til Eva Ritter fra den 27.11.2019 har Eva og jeg længe
talt om, at vi gerne ville have et møde med dig og de sønderjyske kommuners kulturudvalgsformænd. Som du ved, blev jeg formand for Nordisk Info for godt et år siden.
Vi vil gerne drøfte mulighederne for at få en andel i de fremtidig puljemidler, men
samtidig vil vi også gerne fremlægge kontorets overvejelser om at skærpe Nordisk
Infos profil ud fra Nordisk Ministerråds vision om et bæredygtigt Norden med udgangspunkt i FNs Verdensmål.
Med venlig hilsen
Anke

Fra: Helle Barsøe
Sendt: 27. november 2019 12:19
Til: 'eri@nordisk-info.de' <eri@nordisk-info.de>; Svend Kohrt <svend@kohrt.dk>
Cc: Lone Winther Romme (loro@sonderborg.dk) <loro@sonderborg.dk>
Emne: Tilskud - Information fra Fælles Sønderjyske Anliggender ang. tilskud 2020 og
2021

Kære Nordisk Informationskontor,
I får denne mail som modtager af tilskud fra de Fælles Sønderjyske Anliggender.
Beløb modtaget i 2019: 44.000 kr
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg bestående af de fire sønderjyske kommuners kulturudvalgsformænd har nu taget politisk stilling vedrørende fortsættelse af tilskud til ordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” i 2020 og 2021:
De Fælles Sønderjyske Anliggender støttes med uændret beløb i 2020.
Fra og med 2021 reduceres tilskuddet til alle tilskudsmodtagere med 25%.

De midler, som frigives ved denne reducering i tilskudsbeløbene, vil indgå i en fælles pulje under ordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, som alle kulturaktører/foreninger inden for kulturområdet med medlemmer fra / relevans for hele
Sønderjylland kan søge.
Kulturforvaltningerne forventer at kunne informere om de nærmere omstændigheder for den fælles pulje – kriterier, ansøgningsfrister mv. – i løbet af 2020.
I ønskes god vind med jeres projekter i det kommende år og I opfordres samtidig
til at sikre, at jeres aktiviteter er relevante for alle sønderjyske kommuner.
Ved spørgsmål til denne skrivelse, er I velkommen til at kontakte Kultur- og fritidskonsulent Lone Winther-Romme mail: loro@sonderborg.dk
Med venlig hilsen
Helle

Sønderborg Kommune
Kultur, Turisme og Bæredygtighed
Helle Barsøe
Kulturkonsulent
Afdelingen for Turisme og Landdistrikter
Perlegade 52, 1.
6400 Sønderborg
M 0045 2790 5467
hbar@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
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26. november 2019
Vedr. politisk stillingtagen til fortsættelse af tilskud til ordningen
”Fælles Sønderjyske Anliggender” i 2020 og 2021

Kære Fælles Sønderjyske Anliggender

De fire sønderjyske kommuner har nu truffet beslutning vedr. fortsættelse af tilskud til ordningen
”Fælles Sønderjyske Anliggender” i 2020 og 2021.
De Fælles Sønderjyske Anliggender støttes med uændret beløb i 2020, men fra og med 2021
reduceres tilskuddet til alle tilskudsmodtagere med 25%.
De midler, som frigives ved denne reducering i tilskudsbeløbene, vil indgå i en fælles pulje
under ordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, som alle kan søge ind til.
Vi forventer at kunne informere om de nærmere omstændigheder for den fælles pulje – kriterier,
ansøgningsfrister mv. – i løbet af 2020.
Vi ønsker jer god vind med jeres projekter i det kommende år og vil samtidig opfordre jer til at
sikre, at jeres aktiviteter er relevante for alle sønderjyske kommuner.

Ved spørgsmål til denne skrivelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

På vegne af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg
Venlig hilsen
Sønderborg Kommune
Lone Winther Romme
Kultur- og fritidskonsulent
Telefon 27 90 54 71
Loro@sonderborg.dk
Kultur, Event, Idræt og Fritid
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00
E: post@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk
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