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Kulturelt Samråd Herning – en kulturparaply
Kulturelt Samråd Herning er en paraplyorganisation for foreninger,
institutioner og grupper, der har som hovedformål at arrangere eller
formidle kultur eller på amatørbasis at udøve kulturelle aktiviteter i
Herning Kommune. Optagelse som medlem af Kulturelt Samråd
Herning sker efter ansøgning. Medlemskab er gratis. Ansøgningen
sendes vedlagt foreningens, institutionens eller gruppens vedtægter til
Kulturelt Samråd Herning via mail: kshcg@herning.dk. Der kan søges
om optagelse hele året rundt.
Hvad laver Kulturelt Samråd Herning?
Kulturelt Samråd Hernings formål er at bidrage til kulturelle aktiviteter i
Herning Kommune, blandt andet ved at:
yde økonomisk støtte til offentlige kulturelle aktiviteter og arrangementer
i Herning Kommune i form af hel eller delvis underskudsgaranti
koordinere kulturelle aktiviteter og fungere som informations- og
kontaktorgan mellem medlemmerne
arrangere større kulturelle aktiviteter, der ellers ikke ville blive afholdt i
Herning Kommune
deltage i den lokalpolitiske kulturdebat med henblik på at sikre kulturen
gode vilkår.
udpege medlemmer/repræsentanter til forskellige foreninger og organer
Hvordan er Kulturelt Samråd Herning organiseret?
Kulturelt Samråd Herning ledes af et forretningsudvalg, der vælges i
februar måned på det årlige repræsentantskabsmøde.
Forretningsudvalget består af ni medlemmer og konstituerer sig selv
med formand og næstformand. Udvalget mødes normalt en gang om
måneden, hvor der blandt andet behandles ansøgninger og drøftes
større kulturelle aktiviteter. Imellem møderne ledes samrådet af et
administrationsudvalg bestående af formand, næstformand og et
almindeligt medlem af forretningsudvalget.
Til at varetage samrådets daglige drift er ansat en koordinator.
Hvordan er Kulturelt Samråd Herning finansieret?
Kulturelt Samråd Herning finansieres af Herning Kommunes Kultur- og
Fritidsudvalg. Til større kulturelle begivenheder, som afholdes af
samrådet, kan der eventuelt søges yderligere støtte hos bl.a. fonde og
virksomheder.

Hvem kan søge om underskudsgaranti hos Kulturelt Samråd Herning?
Enhver, også enkeltpersoner, kan søge underskudsgaranti til et offentligt
kulturarrangement i Herning Kommune, uanset om arrangøren er medlem
af Kulturelt Samråd Herning eller ej. Arrangementet og afsender skal dog
være lokalt forankret.
Det er også muligt, i særlige tilfælde, at søge tilskud eller søge en
kombination af tilskud og underskudsgaranti.
Der kan ansøges om at få udbetalt op til halvdelen af bevillingen på
forhånd.

Hvilke krav skal være opfyldt for at søge støtte?
Arrangementet skal foregå i Herning Kommune.
Ansøgningen skal indsendes så tidligt i planlægningsfasen som
muligt, og allersenest 2 måneder før arrangementet skal finde sted.
Der skal være en rimelig medfinansiering i form af fx entré, tilskud fra
egen kasse, sponsorater og støtte fra fonde.
Der skal være aflagt regnskab for tidligere afviklede projekter, som
samrådet har bevilget midler til.
Ved regnskabs aflæggelse skal der ikke vedlægges bilag, men
samrådet vil lave stikprøver og anmode om dokumentation vedr.
udvalgte regnskaber.
Arrangøren skal udnytte muligheder for gratis markedsføring og PR.
Arrangøren skal yde en aktiv indsats for at markedsføre og sælge
arrangementet.
Arrangøren skal i sin markedsføring tydeligt angive, at arrangementet
er støttet af Kulturelt Samråd Herning. Logofiler og
standardformuleringer findes her.
Ansøgningen skal udformes på ansøgningsskemaet.
Ansøgningen skal være vedlagt budget udarbejdet på
budgetskemaet. Budgettet forventes at være realistisk og balanceret.

Hvad ydes der ikke underskudsgaranti til?
Småting, der kan klares af egen kasse.
Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter.
Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører o.s.v.).
Typiske byfester, Sankt Hans bål o.lign.
Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives.
Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår.
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Kulturelt Samråd Hernings virke i 2018
Jeg er normalt ikke sådan en, der skriver lister. Snarere hen efter små-lapper-papir–
allevegne og adskillige notesbøger ad gangen typen. Men netop nu, hvor situationen for
mig er den, at mange gøremål både arbejdsmæssigt og privat rammer samtidigt, er det
for alvor gået op for mig, at en organiseret struktureret tilgang i form af lister er en
grundlæggende nøgle til at nå mine utallige mål. Jeg nyder følelsen af at kunne strege
noget ud, være færdig med noget og visuelt se fremdrift i mine gøremål. Så to-do liste,
prioriteringsliste, det-må-vente liste, tjekliste og pakkeliste ligger i skrivende stund side
om side på vores spisebord.

Fælleslister
En liste kan defineres ved, at den udgør en samling af sammenlignelige størrelser.
Eksempelvis en sammenslutning af personer, der har et fælles grundlag. Netop det med
et fælles grundlag er fællesnævneren for Samrådets medlemmer, da vi alle, hvad enten
det er som professionelle eller frivillige, er engageret i Herning Kommunes kulturliv.
Kernen i Samrådets virke er medlemmerne, og I udgør vores vigtigste liste medlemslisten.

Fokuslister
Men hvad skal og vil vi så med hinanden?
På Kulturelt Samråds fokusliste står der vidensdeling, erfaringsudveksling og samarbejde
medlemmerne imellem. I forretningsudvalget kigger vi løbende på Kulturelt Samråds
virke og overvejer, om listen over fokuspunkter er fyldestgørende. Og der har vi i særlig
grad brug for jer medlemmer, for fokuslisten er jo vores allesammens.
Hvad er det for et Samråd, vi har brug for? Hvordan skaber vi mulighed for at
imødekomme fokuspunkterne? Hvilke opgaver skal stå øverst på to-do listen, hvilke
traditioner skal vi holde fast ved, og hvor er det tid for fornyelse?
Hvilke projektudfordringer, kompetenceløft, fremtidsdrømme, administrative benspænd
og økonomiske behov står der på medlemmernes lister? Og hvordan kan Samrådet
hjælpe medlemmerne med at få vinget opgaver og udfordringer af på jeres lister?
I 2018 har forretningsudvalgets arbejde med lister bragt os så vidt omkring som
medlemspleje - behandling af ansøgninger - tilpasning af samrådets puljer - udvikling af
Kulturfest Herning 2018 - planlægning og gennemførelse af den 23. Børneteaterfestival.
Og ikke mindst - flere møder med jer medlemmer, hvor vores fokusliste hele tiden er
blevet yderligere kvalificeret, så både I og vi forhåbentlig har fået vinget nogle ting af på
vores fælles og individuelle lister.

Takkeliste
Den sidste liste i min beretning bliver en takkeliste. For jeg vil gerne sende tak for nu til
tre af forretningsudvalgets medlemmer, som hver især har beriget forretningsudvalget
og udviklingen i Samrådet.
Tak Else Egsgaard, som gennem en årrække, de seneste tre år som næstformand, med
stort engagement, dynamisk ildhu og struktureret overblik har taget del i samtlige af
forretningsudvalgets opgaver.
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Tak til Kirsten Aastrup, som har beriget og kvalificeret forretningsudvalget med sin store
viden om foreningsliv, og som har siddet med i diverse udvalg, hvor hun dedikeret har
kastet sig ud i planlægning af blandt andet børneteaterfestivalen.
Tak til Kristine Holm-Jensen, som efter sommerferien tiltrådte, og med sin konstruktive
og nysgerrige tilgang satte ting i nyt perspektiv.
Fælles for jer er, at I alle er passionerede ildsjæle, som hver især brænder for og er
dygtige til at skabe kultur til glæde for andre. Held og lykke med jeres fremtidige virke.
Tak til Kultur- og Fritidsudvalget for den årlige bevilling og også en tak for den ekstra
bevilling Samrådet modtog i forbindelse med, at vi igen i år udvidede
børneteaterfestivalen med to nye spillesteder. Tak til samarbejdspartnere i årets løb.
Tak til alle, der i 2018 har bidraget med deres tid og engagement til en aktiv kultur i
Herning Kommune.
Det er takket være jer, at kulturlivet i kommunen fortsat udvikler sig!
Pakkelisten
Tilbage til spisebordet, hvor pakkelisten er næste step. For i morgen venter ferie i Berlin,
en by hvis liste over seværdige historie- og kulturtilbud, jeg aldrig bliver færdig med.
Men inden formandsberetningen streges af min to-do liste, vil jeg afslutningsvis skrive,
at det er mit ønske, at vi også i 2019 sammen vil få fundet svarene på flere af punkterne
på vores fælles udfordringsliste. Mit store ønske er også, at vi i fællesskab kan skabe
endnu flere meningsfulde kulturoplevelser, der kan berige livet for yngre såvel som for
ældre i Herning Kommune.

Kristina Kalhøj Sønderup
Formand
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Kulturelt Samråds ledelse og organisering 2018
Forretningsudvalget
Efter repræsentantskabsmødet den 28. februar 2018 bestod
forretningsudvalget af følgende medlemmer:
Formand Kristina Kalhøj Sønderup, Team Teatret (genvalgt i 2017 for 3 år).
Næstformand Else Egsgaard, Herning Billedskole (genvalgt i 2016 for 3 år).
Marie Lilholt fra DSI-Swinging Europe (genvalgt i 2017 for 2 år).
Steen Norman Mikkelsen, KUNSTWÆRKET (nyvalgt i 2018 for 2 år).
Kirsten Aastrup, Vildbjerg Amatør Teater (nyvalgt i 2017 for 2 år).
Anita Marinussen, Hodsager og Omegns Borgerforening (nyvalgt i 2018 for 3 år).
Anna-Grethe Østergaard, Aulum Kunstforening (genvalgt i 2017 for 3 år).
Thomas Thisted, SMUK Teater (nyvalgt i 2018 for 3 år).
Hans Rostholm, Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning
(genvalgt i 2018 for 3 år).
Suppleanter
Som suppleanter valgtes Kristine
Holm-Jensen, Museum
Midtjylland, 1. suppleant. Lise
Nørskov-Thomsen, Herning
Bibliotekerne, 2. suppleant. Anita
Sekkelund, Rytmisk Musik
Herning, 3. suppleant.
Konstituering
Forretningsudvalget konstituerede
sig på det følgende møde og
nedsatte et administrationsudvalg
til at behandle hastesager mellem
møderne bestående af formand
Kristina Kalhøj Sønderup,
næstformand Else Egsgaard,
forretningsudvalgsmedlemmer
Hans Rostholm og Thomas
Thisted, samt samrådets
koordinator Carsten Gjerløv.

Repræsentantskabsmøde 2018
En gang årligt indkalder Kulturelt Samråd
alle medlemmer til ordinært
repræsentantskabsmøde. I 2018 fandt
mødet sted i Dagmar Bio i Sdr. Felding.
Programmet bød på oplæg fra Herning
Kommunes IT og Digitaliseringschef Poul
Venø, der informerede om regler og
retningslinjer i forhold til personfølsomme
oplysninger.
Under orienteringen om Kulturfesten blev
der nydt tapasplatter fra Klods Hans i Sdr.
Felding.
Afslutningsvis fortalte formanden for
Dagmar Bio Jens Udbye levende om
tilblivelsen af Dagmar Bio.
Baggrunden for stedets tilblivelse, og
nuværende udseende, er ihærdige
ildsjæles arbejde med ansøgninger til
fonde og daglige vedligehold.
Den gamle autentiske og charmerende
biograf er absolut et besøg værd.

Else Egsgaard udtrådte af
forretningsudvalget i august og blev erstattet af Kristine Holm-Jensen.
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En kulturel paraply med mange relationer
Kulturelt Samråd Herning indgår som paraplyorganisation naturligt i
forskellige samarbejdsfora og deltager i forskelligartede møder i kulturelle
sammenhænge som repræsentant for en stor bredde af kulturelle
foreninger og institutioner.

Herning Kommunes Kulturpris 2017
Vores tidligere mangeårige medlem af Kulturelt Samråd Ole Vels Poulsen fik
den 17. maj tildelt Herning Kommunes Kulturpris for sin mangeårige indsats
for Hernings kulturliv.

Ole har været uhyre vigtig og engageret for Hernings kultur- og musikliv
gennem mange, mange år. Han har ydet en gigantisk indsats, og han var
med til at starte Nicodemus, der udviklede sig til Fermaten. I samme
bygning som Fermaten opstod Galaxen, som han også var med i. Her blev
en lang række af de Herning-musikere, der stadig lever af musikken,
udklækket i 1990'erne. Ole Vels var ligesom over det hele, og hans mange
kompetencer blev ivrigt brugt de efterfølgende år, og man kunne altid se
ham i nærheden af kulturlivet, ikke bare som tilskuer, men så sandelig også
med fingrene i maskinhuset.
Ole Vels Poulsen er årgang 1961, og han er indfødt Herning-dreng. Han blev
tidligt en del af musikmiljøet i byen, og det blev indgangen til et fast arbejde
på Herning Musikskole fra 1989 - i starten som rytmisk konsulent. Hans
indsats har også de senere år betydet, at det nuværende Scene 7 med
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øvelokaleforeningen Rytmisk Musik Herning i dag har et stærkt fundament,
som der nu høstes frugten af i Kulturgården.
Oles indflydelse og inspiration har bredt sig som utallige ringe i vandet.
Foruden den naturlige rolle som mentor og læremester for de dengang
unge voksne i slut 80'erne, 90'erne og godt ind i 00'erne, er hans betydning
stadig værdsat. Hans varme og autentiske personlighed skabte netværk og
venskaber på tværs i de spæde kulturmiljøer.
Følgende er en berettelse fra Thomas Kirkegaard Andersen, der sammen
med Amir Rehman var dybt påvirket af Ole Vels Poulsens indflydelse:
"I tidernes morgen var Ole engang frivillig i en ungdomsklub, hvor unge
nysgerrige mennesker havde aspirationer om at ende oppe på den store
scene. Engang spurgte tre unge mennesker, i al frækhed, om Ole ville være
med i deres band? Han tøvede lidt, men kunne godt se, at der her var brug
for en hjælpende hånd, til at få de tre ivrige venner i gang med musikken.
Så han tog guitaren, og blev transformeret om til The Edge fra U2. Dette
resulterede i det lokale ungdoms rock band Silver & Gold”.
Kulturelt Samråd har i en lang årrække haft enorm glæde af Oles erfaringer,
nærvær og evne til at drive og kvalificere projekter. Det seneste år Ole var
medlem af forretningsudvalget har han været med til at præge og modne
en beslutning om, at samrådet nu i samarbejde med kommunen arrangerer
kulturfest for børn.
Ole er ikke en ”plejer” og har aldrig været bange for at gå de ekstra skridt
for at skabe kulturen i Herning og få noget til at lykkes. Selvom Ole ikke
længere har sit daglige arbejdsvirke i Herning, er hans eftermæle blandt
unge og gamle stærkt
præget af taknemmelighed
Kulturelt Samråd Herning har to pladser i
bedømmelsesudvalget til Herning
og respekt.
Kommunes Kulturpris. I 2018 har
Ud over æren, talen fra
pladserne været besat af Kristina Kalhøj
borgmesteren og den
Sønderup fra Team Teatret og Marie
efterfølgende reception på
Lilholt fra Swinging Europe.
rådhuset belønnedes
prismodtager med en check
på 10.000 kr.
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Kultursamarbejdets Kulturpriser 2017
Spændingen blev udløst, da Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands
kulturpriser 2017 blev overrakt sidste år.
Modtagere af Kulturprisen 2017 er Erling Damgaard og Jan Holm
Rasmussen. Uden deres indsats havde Videbæk ikke Vestjyllands
Kunstpavillon - en perle og et enestående kunstmuseum bygget på frivillige
kræfter og kærlighed til samtidskunsten.
Vestjyllands Kunstpavillon er en arkitektonisk oase for samtidskunst og et
kulturelt forsamlingshus. Her møder gæsterne skiftende udstillinger med
kvalitetskunst, og siden efteråret 2017 har en ny tilbygning huset Arne
Haugen Sørensen Museum. Succesen har været slående og hurtig.

Den anden pris, som
Kultursamarbejdet i Midtog Vestjylland har uddelt,
er Kulturvækstprisen
2017, og den gik til HULK i
Lemvig - en forening af
unge entusiaster, som
med målrettet vilje har
skabt et velfungerende
ungdomshus.
Kulturprisvinderne har
høstet ros og
anerkendelse fra mange sider. Ikke mindst fra bestyrelsen for
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, som modtog flere indstillinger af
højt niveau.
De to kulturpriser blev overrakt i forbindelse med generalforsamlingen i
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland 19. april på Westergaards Hotel i
Videbæk.
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Q-Kulturudvalget
Udvalget, der er et samarbejdsforum oprettet i 2016 for dagtilbud, skoler
og kulturinstitutioner, blev nedlagt indtil videre i 2018, for at genopstå i en
ny og anderledes udgave i 2019.
Udvalget bestod af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner,
Kulturelt Samråd, skole- og institutionsledere, Center for Børn og Læring
samt Kultur- og Fritidsafdelingen.
Det kommende udvalg vil bestå af færre medlemmer, og deres opgave er i
skrivende stund ikke færdigdefineret. Så det bliver spændende, hvad der
fremadrettet bliver opgaven. Dog er det sikkert, at samrådets koordinator
vil få en plads i udvalget.

Aktiv Ferie Herning
I skolernes sommerferie og efterårsferie inviterer Herning Kommune i
samarbejde med Herning Idrætsråd, Kulturelt Samråd og kommunens
forenings- og kulturliv alle skolebørn i 0. - 10. klasse til ferieaktiviteter.
Formålet er at give børn og unge i folkeskolealderen et ekstra tilbud i
skolernes ferie gennem foreningslivet i kommunen.
I 2018 deltog 2600 børn i de mange spændende aktiviteter, der blev tilbudt
af en lang række foreninger og kulturelle institutioner. Aktiviteterne i
sommerferien har været et tilbud i mange år, og nu er det fjerde år, hvor
der tilbydes aktiviteter i efterårsferien. Mangfoldighed og variation i
tilbuddene er et af fokuspunkerne for den fortsatte udvikling af Aktiv Ferie,
og det er et stort ønske at få flere kulturelle aktører på programmet.
Kontakt endelig Anders Buhl fra Herning Idrætsråd via ab@irhk.dk, hvis
jeres forening har en spændende idé eller kan tilbyde noget helt særligt.

Kulturelle Samråd i Danmark
Kulturelt Samråd Herning er medlem af landsforeningen Kulturelle Samråd i
Danmark, som i 2018 havde 41 medlemmer.
Samrådenes årlige kulturkonference fandt sted fredag-søndag den 21.-23.
september 2018 på Musisk Center Askov/Askov Højskole. Fredag aften var
der indlæg om Askov Højskole, Musisk Center og kulturen i Vejen
Kommune, og der blev sunget meget fra Højskolesangbogen. Lørdagens
program drejede sig om brobygning/samskabelse og børne- og ungekultur.
Derefter var der erfaringsudveksling om samrådenes arbejde og besøg på
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Sløjdscenen i Askov, hvor der var indlæg fra Kulturelt Samråd Vejen. Om
søndagen var der orientering om persondataforordningen og
Frivillighedsakademiets uddannelse af frivillige.
Der var i alt 38 deltagere. Fra
Kulturelt Samråd Herning deltog
Anna-Grethe Østergaard, Anita
Marinussen, Hans Rostholm og
Carsten Gjerløv.
I forbindelse med konferencen
afholdt landsforeningen
generalforsamling søndag den 23.
september. Hans Rostholm blev
indvalgt i landsbestyrelsen i 1994 og har været formand siden 1995.
Landsforeningen har siden 2000 fået midler fra Kulturministeriet til drift af
et landssekretariat, som nu har kontor på Vartov i København. Siden 2002
har Bente Schindel været sekretariatsleder. Der skaffes desuden midler fra
blandt andet EU og Nordisk Ministerråd til forskellige projekter.
Landsforeningen er med i Det Frivillige Kulturelle Samråd (DFKS), som
omfatter ni landsorganisationer, der har valgt Bente Schindel som formand.
I 2018 havde DFKS
dialog med både
Folketingets
Kulturudvalg og
kulturministeren vedr.
den store forskel, der i
årevis har været på
støtten til
landsorganisationer
inden for det frivillige
kulturelle område i
forhold til f.eks.
idrætten og det
sociale område. Sagen
følges op i 2019.
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Herning Kommunes 100-års Jubilæumsfond
Herning Kommunes 100-års Jubilæumsfond blev oprettet i 1982 i anledning
af Hernings 100-års jubilæum som selvstændig kommune. Fonden råder
over 3 forskellige konti, som vedrører forsamlingshuse, medborgerhuse
samt kunstneriske udsmykningsopgaver. Fondens bestyrelse består af
Herning Byråds Kultur- og Fritidsudvalg plus et medlem udpeget af Kulturelt
Samråd Hernings forretningsudvalg blandt dets medlemmer. Dette er pt.
formand Kristina Kalhøj Sønderup.
Fra forsamlingshuskontoen ydes der tilskud til reparation og
vedligeholdelse af forsamlingshuse i Herning Kommune. Forvaltningen
oplyser, at fondskapitalen inklusiv tilskud for 2018 pr. 29. januar udgør
506.314 kr. Heraf er der i 2017 bevilliget 159.694 kr. til Høgild Beboerhus.
Herefter er der 346.620 kr. til rådighed i puljen til forsamlingshuse i 2018:
Stakroge Beboer og Kulturhus – udskift. af LEDlys / højtaleranlæg – 1.606 kr.
Haunstrup Huset – maling af loft/nye døre i baggang - 7.608 kr.
Sinding Forsamlingshus – ny gulvbelægning i toiletter m.m. - 38.636 kr.
Aulum Hjemmeværnsgård – troldtexloft og udskift. LEDlys - 73.994 kr.
Feldborg Sognegård – lakering af gulv/troldtex m.m. - 43.705 kr.
Arnborg Forsamlingshus – udskift. af vindue, døre /ny terrasse - 14.000 kr.
Sandet Hotel – udskiftning af brændovn - 7.200 kr.
Kollund Forsamlingshus – genopr. væg i køkken/udskiftn. vindue - 9.500 kr.
Sørvad Hjemmeværnsgård – udskift. af døre/kloakseparering - 25.600 kr.
Ilskov Forsamlingshus – udskiftn. væglamper/folde-dobbeltdøre - 22.352 kr.
Fasterholt Forsamlingshus – ny græsplæne, terrasse, parkeringsplads - 0 kr.
Abildå Forsamlingshus – Tæppe til scenen - 7.420 kr.
Høgild Forsamlingshus – Handicaptoilet - 0 kr.
Ørre Forsamlingshus – Kloakseparering - 18.500 kr.
Stakroge Gl. Skole – Renovering af varmeanlæg - 85.500 kr.
Karstoft Forsamlingshus, Sunds Forsamlingshus og Skibbild-Nøvling
Forsamlingshus har ikke indsendt ansøgninger.
Medborgerhuskontoen udgør pr. 29. januar 2018 i alt 137.625 kr.
Alhuset bevilliges et tilskud på 21.375 kr. til ny gangbelysning, maling af
lofter på gangarealer og trådløst internet i resten af huset.
Huset No7 bevilliges et tilskud på 51.400 kr. til mørklægning og
solafskærmen, samt udskiftning af dør til personaleindgang.
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Udsmykningskontoen
Forvaltningen oplyser, at fondskapitalen pr. 29. januar 2018 på
Jubilæumsfondens del til kunstneriske udsmykningsopgaver er på 212.694
kr. Tallet er inklusiv Herning Kommunes tilskud på 31.000 kr. til fonden i
2018.
Heraf blev i 2017 bevilliget 90.000 kr. til udsmykning af kunstbussen, 33.000
kr. til Kunsten i Herning, 15.000 kr. til flytning af Carel Vissers "Double
Form" samt 12.000 kr. til etablering af kunstværk ved Alhedestien i Ilskov, i
alt 150.000 kr., som endnu ikke er udbetalt.
Herefter er der 62.694 kr. til rådighed til Kunst- og udsmykningsdelen i
2018.
Der blev i 2018 bevilliget et tilskud til Aulum Kunstforening på 42.500 kr. til
flytning og renovering af Kundskabens Træ.

Kulturfest 2018 – ”Tæt på Solen”
Hernings første kulturfest med titlen Tæt på Solen fandt sted den 9. – 16.
juni 2018. Det var en uge fyldt med kunst og kultur i hele Herning
Kommune, bl.a. i Vildbjerg og Aulum.
Kulturelt Samråd Herning havde valgt at sætte fokus på børnene og deres
familier under sloganet Meget Mere for Børn med en fest den 15. juni
”Vores By” i Vildbjerg og en stor finale i Kulturgården i Nørregade den 16.
juni med masser af kunst og kultur for børn, unge og deres familier. Til at
hjælpe med realiseringen af dette blev der oprettet en særlig festivalpulje,
der kunne søges af foreninger og kulturinstitutioner.
En del af festivalprogrammet stod Samrådets medlemmer således for,
ligesom der også var inviteret kunstnere ind udefra. Dagen i Kulturgården
bød på bl.a. koncerter, workshops, portrætmaling, poetry slam,
teaterforestillinger, trommeshow og trommeoptog til Torvet, hvor
Kulturfesten fortsatte med koncerter for de voksne.
Formålet med den årligt tilbagevendende Kulturfest er at skabe en ramme
for at lade børn, unge og deres familier opleve et fællesskab omkring
kunsten og kulturen ved en aktiv deltagelse i en mangfoldighed af
aktiviteter og oplevelser. De gode oplevelser skal styrke nysgerrigheden og
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lysten til at opsøge og deltage i kulturtilbud i Herning Kommune og give
mulighed for ny læring og en berigelse af børne- og ungdomslivet.
Vi glæder os til Kulturfest 2019, der har fået titlen En opdagelsesrejse den 8.
juni – 15. juni. Her vil Kulturelt Samråd Herning afvikle Kulturfesten den 15.
juni i Kulturgården samt sætte fokus på omegnsbyerne i hele uge 24.
Der skal lyde en varm tak til alle medvirkende foreninger, institutioner,
arrangører og andre frivillige for deres store engagement.

Vores By - Vildbjerg
Det blev så vildt i Vildbjerg fredag
15. juni, under Kulturfest Herning,
da hele Vildbjerg sydede og
boblede af kultur. Der var noget
for enhver smag og enhver alder:
babyer, børn, unge, voksne og
meget voksne... ALLE kunne være
med og programmet var spækket
med aktiviteter.
For eksempel kunne man opleve
masser af teater, sjov og dans,
fælles Solsang med Kasper og Jan,
udstilling af billeder, fodbold,
ansigtssminke, teatertruppen
splyf, operasang med Hanne
Nørtoft Bødtker, samt
ballonopsending og meget, meget
mere.

Rock i Aulum Lystanlæg
Lørdag den 9. juni blev der igen afviklet det stort opsatte Rock i Aulum
Lystanlæg. Det blev samtidig i år rammen om selve åbningen af Kulturfest
Herning, med åbningstale af Johs. Poulsen.
Fra kl. 9.45 til kl. 18.30 var der underholdning og rockmusik for hele
familien. Med alt lige fra Katrine Bille fra DRs børneprogrammer, tryllerier
fra Pegani, hård rock med både Kjurious og SaveSum, samt den velkendte
ungdomskonkurrence for bands, blev arrangementet en stor succes.
I øvrigt blev vinderne af netop ungdomskonkurrencen UngHernings band
fra Sunds. Der skal lyde et stort tillykke til de talentfulde unge musikere.
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Dacapo
Kulturelt Samråd Herning er med i bestyrelsen for dacapo – Midtjysk
Musikforening, hvis formål er primært gennem koncertvirksomhed at
udbrede kendskabet til klassisk musik. Siden 2007 har Hans Rostholm været
samrådets repræsentant i bestyrelsen, hvis øvrige medlemmer kommer fra
Herning Kommune, MCH og Herning Teater. Foreningen arrangerede i en
årrække koncerter i Herning med professionelle symfoniorkestre. Med
virkning fra 2016 bortfaldt Herning Kommunes tilskud, som udgjorde ca. 2/3
af dacapos midler, og det har ikke været muligt at gennemføre en
symfonikoncert siden oktober 2015.
Bestyrelsen har besluttet, at dacapo indtil videre er på stand-by og afventer,
hvad der sker med den klassiske musik i Herning.

KMF 336
KMF 336 – klassisk Musik Festival i Herning og Ikast-Brande kommuner blev
gennemført for 7. gang i perioden 28. oktober – 11. november 2018 (i alt 14
dage eller 336 timer). Gennem alle årene har det været et samarbejde
mellem lokale ildsjæle og repræsentanter fra de kulturelle samråd i de to
kommuner. Fra Kulturelt Samråd Herning deltager Hans Rostholm i
arbejdsgruppen bag KMF.
Arbejdsgruppen står først og
fremmest for
åbningskoncert,
afslutningskoncert og fælles
markedsføring.
Åbningskoncerten havde
titlen ”Wienermusik”, hvor
baryton Bo Skovhus og
Ensemble MidtVest
samarbejdede for første
gang. Festivalen afsluttedes
med en festlig koncertant
opførelse af operetten
”Farinelli” med fem sangere,
som alle er fra Herning, samt
et stort amatørkor og med
Ulrich Stærk som både
pianist og dirigent.
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Ud over åbning og afslutning, som foregik i Herning Kongrescenter,
arrangerede arbejdsgruppen fem mindre koncerter i Ikast-Brande
Kommune, herunder tre med unge, lokale sangere samt en fremragende
koncert i Ikast Kirke med baryton Morten Frank Larsen, der er fra
Hammerum, og pianist Erik Kaltoft. Fordelt i begge kommuner arrangerede
KMF endvidere otte forestillinger med opera for børn på skoler, og der
samarbejdedes med Operaen i Midten om fire opførelser af operaen
”Hosekræmmeren”.
Hertil kom mange andre arrangører og blandt andet koncerter med Herning
Amatørsymfoniorkester, Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor.
Der var en række aktiviteter i forbindelse med Spil Dansk Ugen i IkastBrande Kommune og HerningErMusik, som er et nyt tiltag i Herning
Kommune; begge foregik samtidig med første del af KMF-perioden.
De 14 dage bød på i alt 37 arrangementer med klassisk musik og sang. Der
var i alt næsten 5.000 deltagere og publikummer, heraf var ca. 1.400 børn
og unge. Til festivalen er der modtaget tilskud fra de to kommuner og de to
kulturelle samråd. I 2018 var der desuden støtte fra fonde og sponsorer på
233.000 kr.
Arbejdsgruppen er gået i gang med planlægningen af den næste KMF 336,
som finder sted i perioden 1. – 15. november 2020.

Fra den 1. til den 3. november 2019
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Herning Børneteaterfestival 2018
I 2018 åbnede vi dørene til Herning Børneteaterfestival, i samrådets regi,
for 23. gang. Festivalen blev i 2018 atter engang udvidet med to
omegnsbyer, og dørene blev derfor åbnet i ikke mindre end 13 steder.
Udover Herning inkluderer det omegnsbyerne: Aulum, Haderup, Kibæk,
Skarrild/Karstoft, Vildbjerg, Vind, Sdr. Felding og Sinding/Ørre,
byområderne Holtbjerg og Brændgård, samt de to nye byer Kølkær og
Hodsager.

Det kan selvsagt være svært at sikre alle kommunens børn lige adgang til
kulturelle tilbud, men Kulturelt Samråd Herning forsøger at sprede kulturen
rundt til alle i kommunen. Igen i 2018 har Herning Børneteaterfestival
formået at få teater ud til udkanten af kommunen, samt endnu engang at
give byområderne Holtbjerg og Brændgaard muligheden for, med en
beskeden indsats, at kunne gøre noget væsentligt for at børn kunne opleve
teaterkunst for børn.
Kulturelt Samråd har i alle årene haft stort fokus på udbredelsen af
aktiviteter til hele kommunen. Med to nye udvidelser er Herning
Børneteaterfestival et godt eksempel på, hvordan børn i hele Kommunen
får mulighed for, i sit nærområde, at komme i øjenhøjde med den
professionelle scenekunst.
At dette kunne lykkes, skyldes mange lokale kultur- og fritidsaktører, der
melder sig som ansvarlige for afviklingen af festivalen i hver by. Det er
lokalbiblioteker, kulturinstitutioner, borgerforeninger, kunstforeninger,
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teaterforeninger, skoleelever og lokale ildsjæle, der står sammen og løfter
opgaven i samlet flok. En stor tak for jeres virkelyst og indsats i forbindelse
med dette års festival.
Herning Børneteaterfestival er fortrinsvis for aldersgruppen 0-12 år, men
rammer bredt for både forældre og bedsteforældre. I år blev der skudt 46
forestillinger af i løbet af den weekend festivalen varede. De forskellige
kreative værksteder var mere besøgt end foregående år, og der var der god
tid til leg og fordybelse.
I Herning blev der i år indgået et samarbejde med Parkskolen som var
behjælpelig med lån af lokale til en af de store forestillinger. Ligesom
Bifrost, som år efter år stiller an med en god håndfuld frivillige unge
mennesker, var nogle af Parkskolens elever ligeså en god hjælp til afvikling
af årets festival.

Kulturelt Samråd Herning takker alle, der hver især har gjort en indsats i
forbindelse med festivalen. Jeres indsats er uundværlig både før, under og
efter festivalen. Vi håber på et glædeligt gensyn til Herning
Børneteaterfestival den 1. 2. og 3. november 2019, hvor målet igen er at
bringe professionel scenekunst til børn i deres nærområde.
Herning Børneteaterfestival finansieres primært af Kulturelt Samråd
Herning, men dog skal der lyde en ekstra stor tak til Kultur- og
Fritidsudvalget, som igen i år tildelte Herning Børneteaterfestival en ekstra
bevilling på 50.000 kr. Ingen tvivl om, at uden den opbakning, så vil det
være svært at realisere det efterhånden temmelig store arrangement.
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Kulturhåndbogen
Kulturelt Samråd Herning har støttet tilblivelsen af en kulturhåndbog for
Herning Kommune.
Kulturhåndbogen vil i sin primære form være en ”opskriftsbog” på, hvilke
overvejelser der skal gøres omkring et større eller mindre kulturprojekt i
kommunen.
Dermed vil der være masser af input til en projektleder eller en
projektgruppe, der vil lave et kulturprojekt.
Dermed vil man være sikker på at komme gennem alle projektets faser, helt
fra målsætning og forventningsafstemning over planlægning,
gennemførelse, økonomi, markedsføring og arbejde med frivillige til
evalueringen af projektet.
Derudover er der en lang række tekniske afsnit om teknik, musik, billetsalg,
leje af udstyr, sikkerhed, konflikthåndtering og meget andet.
Bogen vil blive lagt på Kulturelt Samråd Hernings hjemmeside og være
tilgængelig for alle. Vi håber og forventer, at bogen er færdig til udgivelse i
løbet af foråret 2019.

Medlemsbesøg
Der har i 2018 været mindre fokus på at samrådets koordinator, på eget
initiativ, besøgte medlemmerne. Dette har været for at styrke
arbejdsindsatsen på opstart og igangsættelse af Kulturfesten, samt at
vurdere virkningen af besøgene i fjor.
Enkelte besøg er det dog blevet til og flere vil med sikkerhed komme i 2019.
Et arbejdsudvalg har iværksat en proces, der i 2019 skal forbedre
kvalificeringen af fremtidige medlemsbesøg. For at skærpe indsatsen, så har
udvalget besluttet at prioritere, hvilke medlemmer det vil have størst mulig
værdi for.
Tiltaget handler stadig om at skabe mere synlighed og nærhed i forhold til
Kulturelt Samråds medlemmer.
Generelt er det væsentligt at høre, hvad der er på spil i det kulturelle
landskab. Der er masser af ildsjæle og kulturfolk i Herning Kommune, som
gør en helt enestående indsats for at skabe glæde og oplevelser for dem
selv og andre mennesker.
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Nogle få væsentlige nedslagspunkter, der fylder blandt medlemmerne, og
som turen rundt har belyst, kan beskrives ved følgende overordnede
stikord:
- Mere fokus omkring de frivillige og styrke den frivillige indsats.
- Udbrede kendskabet til foreningerne.
- Potentialet i at få kontakt til flere af de unge.
- Mere synlighed af samrådet hos medlemmerne.
- Tage temperaturen på foreningerne i omegnen og de små samfund.
Hvis man ønsker et besøg af koordinatoren, så kan man dog som altid
kontakte ham ved at skrive til kshcg@herning.dk

Nye medlemmer
Det er positivt, at Kulturelt Samråd igen i år har oplevet en lille tilgang af
nye medlemmer. I alt har to foreninger siden repræsentantskabsmødet i
2018 fået godkendt deres medlemsansøgning af forretningsudvalget.
De nye medlemmer er følgende:
- De Aktive 60´ere
- Skovsnogen
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Samrådets puljer
Kulturelt Samråd Herning har midler, som kan søges til offentlige, kulturelle
arrangementer i Herning Kommune. Både arrangementet og ansøgeren skal
være lokalt forankret.
Der er tre forskellige puljer. Kulturpuljen er Samrådets normale pulje til alle
slags aktiviteter, men derudover er der oprettet Kvikpuljen og Åben
Skolepuljen til særlige formål.
Samrådets forretningsudvalg har justeret retningslinjerne med virkning fra
2019.
Beskrivelse af puljerne, de ændrede retningslinjer og ansøgningsskemaer
findes på samrådets hjemmeside.
Kulturpuljen – Samrådets pulje til underskudsgaranti og støtte.
Samrådet bevilger normalt underskudsgaranti, men det er fremover muligt i
særlige tilfælde at søge om tilskud eller om en kombination af tilskud og
underskudsgaranti. Der kan ansøges om, at op til halvdelen af bevillingen
kan udbetales på forhånd. Ansøgningen skal indsendes så tidligt som muligt
og allersenest 2 måneder, før arrangementet skal finde sted.
Der er vedtaget en ny praksis ved aflæggelse af regnskab. Der skal ikke
vedlægges bilag, men Samrådet vil lave stikprøver og bede om
dokumentation vedr. udvalgte regnskaber.
Åben Skolepuljen – Samrådets pulje til samarbejder mellem skole,
kulturelle foreninger og kulturinstitutioner.
Retningslinjerne er ændret, således at kulturinstitutioner også kan få midler
til undervisningsforløb i forbindelse med åben skole, hvis de samarbejder
eller er i dialog med en eller flere kulturelle foreninger. Evaluering skal
indsendes senest 8 uger efter undervisningsforløbets afslutning. Der kan
ydes økonomisk støtte til materialer, transport, frikøb af arbejdskraft og
særlige aktiviteter, der kan kvalificere projektet. Ved frikøb er fastsat en
takst på max. 800 kr. pr. afviklet dobbelttime (2 x 60 min.).
Kulturelt Samråd Herning afsatte i 2017 en pulje til støtte af Åben
Skoleprojekter. Dette skyldes, at vi ønsker at understøtte samarbejdet
mellem kulturelle foreninger og skolerne i Herning i henhold til den
gældende skolereform.
Kravet er, at der indgås et samarbejde, hvor der tilrettelægges et
undervisningsforløb, som har synlige læringsmål fastsat ved en dialog
mellem parterne.
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Der har i det seneste år været tre projekter inden for Åben Skolepuljen.
Projekterne har været rettet mod henholdsvis 2. og 8. årgang.
Samarbejderne har været mellem amatørteaterforeninger, en
kunstterapeut, et par poetry slammere og Team Teatret.
Undervisningen kvalificeres ved, at lærere og udefrakommende aktører
samarbejder om planlægning og afvikling.
Samrådet opfordrer til flere ansøgninger af denne pulje. Vi står altid til
rådighed med råd og vejledning gennem Kulturelt Samråds koordinator,
som også kan henvise videre til nogle af de tidligere deltagere i Åben
Skoleprojekter.
Kvikpuljen – Samrådets pulje til ”hurtige penge” til kulturelle
arrangementer.
Der kan ansøges om op til 5.000 kr. enten ved at indsende
ansøgningsskema eller ved at kontakte Samrådets koordinator pr. telefon.
Man får hurtigt svar, men det er ikke sikkert, at hele beløbet godkendes.
Man skal dokumentere arrangementet enten ved at indsende regnskab
eller ved at indsende en evaluering på en halv A4-side vedlagt billeder eller
video. Det skal ske senest en måned efter arrangementets afholdelse. Kvikpuljen kan bruges i forbindelse med en selvstændig, afsluttet begivenhed.
Hvis det er en del af en større begivenhed, skal man søge Kulturpuljen.
Her er projekter som er støttet via Kvikpuljen i 2018:
TITEL
Arrangør
Foredrag om Kunst
Workshop i Showsang
Smukke Ord på team
Fællesspisning & underholdning
Andreas Bo Trio
En aften i John Mogensen´s tegn.
I Rum Sø
Nordisk Viseaften
Filmpremiere på PLAY!GROUNDLIVE
Lykkens Pamfil
Jul på plejehjemmet og på højskolen
50 år i Brændgaard
Foredrag om landbolivet
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Aulum Kunstforening
Vildbjerg Amatør Teater
SMUK Teater
Ørnhøj Borgerforening
Dagmar Bio
VUIF´s amatørforening
SMUK Teater
Foreningen Norden
Steen Mikkelsen
Thomas Rask
splyf
Vildbjerg Amatør Teater
Haderup Borgerforening

Puljen til kulturelle aktiviteter - Kulturpuljen
Kulturelt Samråd Herning har i 2018 givet tilsagn om underskudsgaranti til
en lang række kulturaktiviteter og events. I de fleste tilfælde blev hele eller
en stor del af underskudsgarantien udbetalt. Ved et mindre antal
arrangementer blev der ikke behov for støtten, men Samrådets
underskudsgaranti var nødvendig som sikkerhedsnet under aktiviteterne for
at arrangørerne turde binde an med gennemførelsen.
Et enkelt af de arrangementer, der blev ansøgt underskudsgaranti til, blev
aflyst, tre ansøgninger blev afvist af forretningsudvalget, mens følgende
aktiviteter blev støttet af Kulturelt Samråd i 2018 via den ordinære pulje:
 ”Der var engang? – Musical”, blev opført i Skarrild-Karstoft Kultur- og
Idrætscenter og havde premiere den 31. januar, arrangeret af
teaterforeningen SMUK Teater.
 ”For Those About To Rock” i Huset No7, den 10. februar.
Arrangementet var for alle lyttere af klassisk hård rock og lidt mere
populær metal musik. Tre bands spillede kopimateriale af nogle af de
største rock og metal ikoner fra 70’erne, 80’erne og 90’erne.
 ”Koncert med Brahms-klavertrioen Moskva”. Koncerten blev afholdt i
Prismesalen på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum den
27. februar.
 Herning Korforening var værter for Midtjysk Korsamarbejde om John
Stainers ”Crucifixion” den 18. marts i Johanneskirken. De andre
deltagende korforeninger var Viborg Kammerkor og Gesta Danorum.
 Sørvad kultur- og idrætscenter og Borgerforeningen, Vinding UIF´s
amatørforening og Vildbjerg Amatør Teater opførte i samarbejde
”Forårskoncert med Vestjysk Concert Band og lokale solister” den 23.
marts i Sørvad kultur- og idrætscenter.
 MidtVest Børnekor afholdt koncertopførelse af ”Folk og røvere i
Kardemomme By” den 18. april i Herning Valgmenighedskirke. De
skønne, kendte sange fra teaterversionen af Thorbjørn Egners
elskede børnebogsklassiker opførtes for første gang i en
koncertversion med særlig godkendelse af forfatterens arvinger.
 ”Kontrastkoncert”, blev afholdt den 14. april i Herning af MidtVest
Pigekor og Dopplers. Koncerten, som korene gennemfører, havde til
formål, at vise, hvor stor forskel der kan være i den måde, hvorpå
sange kan udtrykkes og formidles.
 ”Forårskoncert Familiehøjskolen Skærgården” blev afholdt den 23.
april og var arrangeret af Herning Amatørsynfoniorkester.
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 ”Rock The Region” blev afholdt den 27. april og var et
projektsamarbejde og musikforløb, hvor særligt udvalgte up-com
bands fra Jylland deltog, i et kæmpe arrangement på Scene 7 i
Herning.
 ”Forårskoncert” blev arrangeret den 6. maj af Karolinekoret på CarlHenning Pedersen & Else Alfelts Museum som afslutning på sæsonen.
 Elevforestillingen ”Bang du er død” foregik på Team Teatret den 16.
maj, hvor elever har improviseret forskellige scener frem under dette
selvvalgte emne - Døden.
 ”Jazz ved Åen” blev afholdt den 21. maj af Kulturisten og East Habour
Jazz Band i samarbejde. Arrangementet var en jazzorkester-oplevelse
på bredden af Skjern Å i Skarrild.
 Skovsnogen afholdt, i samarbejde med Kulturisten i Skarrild, Karstoft
Borgerforening og lokale frivillige kræfter, ”Grundlovsarrangement i
Skovsnogen” den 5. juni.
 Endnu engang holdt Kulturelt Samråd Herning sit sikkerhedsnet
under ”Rock i Aulum Lystanlæg” der, på linje med de foregående år,
blev et stort tilløbsstykke. Hele dagen, den 9. Juni, var arrangementet
startskuddet til resten af ugen med Kulturfest Herning.
 Dagmar Bio afviklede en udendørs ”Havekoncert med Souvenirs” den
10. juni i Biografens fine have, som jo har Skjern Å løbende i
baghaven.
 Tango MidtVest var arrangør på ”Herning Internationale TangoFestival 2018”, der foregik samtidig med Kulturfest Herning i
perioden fra den 9. til den 16. juni. Arrangementet blev til offentlige
tango-intro-workshops, tango-shows i bymiljøet og meget andet.
 For andet år i træk leverede Rytmisk Musik Herning heldagskoncertarrangementet for Up-coming rytmisk amatørmusik: ”Scene 7
Open Air” den 18. august.
 Arrangementet "Fortælleaften" blev afviklet af Sdr. Felding
Kulturforening i Det Legende Hus den 7. september.
 Aulum Højskoleforening arrangerede ”Foredrag med TV lægen Peter
Qvortrup Geisling” den 26. september i Aulum Fritidscenter, som en
markering af foreningens 40 års jubilæum.
 ”Foredrag med Lindy Aldahl” afviklet den 3. oktober i DSI Feldborg
Hallen, var et arrangement om ændring af livsstil fortalt af Lindy
Aldahl som har deltaget i TV programmet ”Rigtige mænd”.
 ”Kirkekoncert med Alberte Winding” blev afholdt den 7. oktober.
Arrangementet blev afholdt i Aulum Kirke af kirkens egne folk.
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 ”Nak og Æd med Jørgen Skouboe” blev afholdt i et samarbejde
mellem Skarrild-Karstoft jagtforening og Karstoft Samlingshus den 12.
oktober i Karstoft Samlingshus.
 ”Koncert med Afiara String Quartet” afholdtes den 16. november på
Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Koncerten
gennemførtes som et led i ”Kultur i mørket”.
 Herning Kirke var rammen omkring Herning Kirkes Drengekors
opførelse af ”Händels Messias” den 5. december. Arrangementet
blev til i samarbejde med Ensemble MidtVest og Skt. Clemens
Drengekor.
 Julekoncerten ”Syng julen ind med Sigurd og Bjørnen Bjørn” løb af
stablen den 7. december i Haderup Kultur og Idrætscenter. Formålet
med arrangementet var at holde en julekoncert, som er
vedkommende for både børn og voksne og samtidig rummer et
fælles element omkring fællessang og fællesskab. Haderup og
Omegns Borgerforening, FDF Haderup-Feldborg og Haderup
Menighedsråd var gået sammen om dette ambitiøse projekt.
 MidtVest Pigekor afholdt den årlige stemningsfulde julekoncert i
Herning Valgmenighedskirke den 8. december. Inviteret var
lyskunstneren Kristoffer Birkkjær Nielsen med som aktør ved
koncerten. Musikken, som koret sang, blev understøttet af visuelle
effekter, og de to medier tilsammen skabte et unikt rum for en
advents- og juleoplevelse.
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Regnskab for Kulturelt Samråd Herning 2018
Pr. 31. december 2018
2017
INDTÆGTER
Bevillinger/rådighedsbeløb fra Herning kommune:
Kontorhold
Bevillinger fra Herning Kommune
Overført fra 2016/17
Bevillinger fra Kultur- og Fritidsudvalget
"Børneteaterfestival"
Teaterrefusion fra staten
INDTÆGTER I ALT

51.000,00
613.000,00
265.679,76

2018

50.000,00
625.000,00
285.000,00

50.000,00
50.000,00
90.310,00
112.500,00
1.069.989,76 1.122.500,00

UDGIFTER
Note 1: Drift/kontorhold
Note 2: Bevillinger til musik
Note 3: Bevillinger til teater
Note 4: Bevillinger til event - workshop - billedkunst
Note 5: Bevillinger til diverse
UDGIFTER I ALT

74.878,29
185.408,65
315.352,21
54.055,34
151.194,76
780.889,25

260.460,62
207.456,82
429.755,31
0
47.786,25
945.459,00

RESULTAT
Overskud overføres til 2018/2019
Bankindestående **
Samrådets beholdning

289.100,51
0,00
289.100,51

177.041,00
0,00
177.041,00

Fra og med regnskabsår 2015 er regnskabet udarbejdet efter pengestrømsprincippet.
Løn til Kulturelt Samråds koordinator er ikke medregnet i regnskabet, da midlerne hertil
bliver administreret af Herning Kommune.
Tilskud fra "Kvikpuljen" og "Skolepuljen" udbetalt i 2018 er fordelt under de respektive
kategorier i noter.
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Regnskab for Kulturelt Samråd Herning 2018
Noter
2017
Note 1 DRIFT/KONTORHOLD
Kontorartikler, forplejning, diverse møder,
gaver m.m.
Kontingenter, konferencer, hjemmeside,
kurser og transport
Udgifter i forbindelse med Kulturfestivalen
2018
DRIFT OG KONTORHOLD I ALT

2018

44.248,29

51.637,84

30.630,00

18.132,06

0,00
74.878,29

190.690,72
260.460,62

Note 2 TILSKUD TIL MUSIK:
Kirkekoncerter
Diverse klassisk musik
Diverse rytmisk musik

0,00
103.489,88
81.918,77

10.546,00
48.877,30
56.033,52

KMF 336
MUSIKTILSKUD I ALT

0,00
185.408,65

92.000,00
207.456,82

286.667,53
28.684,68
315.352,21

388.622,00
27.333,31
13.800,00
429.755,31

54.055,34
54.055,34

0
0

14.260,00

15.180,00

136.934,76

5.520,00
0,00

Note 3 TILSKUD TIL TEATER
Børneteaterfestival - forestillinger m.v.
Teater
Dans
TEATERTILSKUD I ALT
Note 4 TILSKUD TIL EVENT:
Event.
TILSKUD TIL EVENT I ALT
Note 5 TILSKUD TIL DIVERSE
(supplementsperioden)
Foredrag
Historisk og Naturfaglig Undervisning,
Abildå
Liv i Sdr. Anlæg
Diverse / Kulturfesten 2018 (RMH &
Museum Midtjylland)
Tilbagebetaling fra Karstoft Samlingshus
Skarrild - tilskud til børneteaterfestival
Indvielse af ny pausesal i Dagmar Bio
Those About to Rock
TILSKUD TIL DIVERSE I ALT

12.140,32

151.194,76

-1.595,74
1.322,82
4.909,12
10.309,73
47.786,25
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Kulturelt Samråd Hernings repræsentantskab
Pr. 12. februar 2019

ABILDÅ BRUNKULSLEJE | Laurits Mosegaard
ABILDÅ FC OG BEBOERFORENING | Martine de Hoon
ALHUSETS BRUGERFORENING | Flemming B. L. Johannesen
AOF | Ulla Christensen
AULUM BORGERFORENING | Kristian Boe Christensen
AULUM HØJSKOLEFORENING | Gudrun Kristiansen
AULUM KUNSTFORENING | Anna-Grethe Østergaard
BRÆNDGÅRD AMATØR TEATER | Lisbet Sørensen
CARL-HERNNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM | Lotte Korshøj
DACAPO | Lene Mikkelsen
DAGMAR BIO | Jens Udbye
DANMARKS FOTOMUSEUM | Keld Nielsen
DE AKTIVE 60 ’ ERE | Knud Bunde
DEN JYSKE SANGSKOLE | Rikke Ramm Eberlein
ENSEMBLE MIDTVEST | Klara Bernat
ENSEMBLETS VENNER | Niels Gade
FERMATEN | Rikke Andersen
FOF HERNING | Kirsten Bjørn Thygesen
FOLKEUNIVERSITETET | Iben Østerbye
FOLKEVIRKE | Mona Haven Jensen
FORENINGEN NORDEN | Svend Erik Jensen
FRITIDSGÅRDEN LINDHOLM | Richard Jensen
FRITIDSKLUBBERNE I HERNING | Thue Eriksen
GRÆNSEFORENINGEN FOR HERNING & IKAST/BRANDE KOMMUNER| Carsten Dalgaard
HADERUP KARUP GOSPELKOR | Heine Kusk Madsen
HAMMERUP GJELLERUP BORGERFORENING | Eva Bønding
HEART | Holger Reenberg
HEDEKORET | Poul Erik Nørtoft Thomsen
HERNING AMATØRSYMFONIORKESTER - HASO | Else Astrup Jakobsen
HERNING ASTRONOMIFORENING | Hans Rosbjerg
HERNING BILLEDSKOLE | Else Egsgaard
HERNING BIBLIOTEKERNE | Lise Nørskov-Thomsen
HERNING FILMKLUB | Agata Rybacka
HERNING GYMNASIUM | Anette Pedersen
HERNING HF OG VUC | Kamilla Kvols
HERNING KOMMUNES KULTUR- & FRITIDSUDVALG | Ingelis Sander
HERNING KORFORENING | Anne Grethe Viuff
HERNING MUSIKSKOLE | Shamita Rix
HERNING TEATER | Lisbeth Stamp
HISTORISK FORENING FOR HERNING KOMMUNE | Finn Nielsen
HODSAGER OG OMEGNS BORGERFORENING | Anita Marinussen
H.U.F.H. | Peder Brændgaard
HUSET NO7 | Line Hillerup
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KAMMERKORET NEMO | Britta Svendsgaard
KFUM & KFUK | Linda Thorkildsen
KIRKERNE I HERNING | Karen Bunk
KULTURISTEN SKARRILD | Preben Lønne
KUNSTWAERKET | Steen Norman Storm Mikkelsen
LIND BY'S ORKESTER | Poul Lützhøft
LOF MIDTVEST| Eva Bønding
MARIE KIKS | Anna Helen Hvelplund
MUSEUM MIDTJYLLAND | Kristine Holm-Jensen
MUSEUMSFORENINGEN FOR MUSEUM MIDTJYLLAND, HERNING | Hans Rostholm
RYTMISK MUSIK HERNING | Anita Sekkelund
SDR. FELDING KULTURFORENING | Lene Schmidt
SKARRILD BORGERFORENING | Tina Pedersen
SKOVSNOGEN | Kristina Taaning
SLÆGTSHISTORISK FORENING | Tage Andersen
SMUK TEATER | Thomas Thisted
(SMYRNA) XPECT KIDZ | Tabita Gren Funk-Hansen
SNEJBJERG AMATØRTEATERFORENING | Jørgen Sommerlund Rasmussen
SPLYF | Christina de Laurent Andersen
SWINGING EUROPE | Marie Lilholt
SYGEHUSMUSEET | Inger H. Iversen
TEAM TEATRET | Kristina Kalhøj Sønderup
TEATERTRUPPEN REPLIKKEN | René Foshammer
TREHØJE KUNSTFORENING | Ingen repræsentant pt
VILDBJERG AMATØR TEATER | Kathrine Skjønnemann Poulsen
VILDBJERG FOLKEDANSERE | Gunnar Fich
VILDBJERG KULTURHUS | Grethe Saaby Nielsen
VINDING BORGERFORENING | Jan Grünberge
VOCAL PLEASURE | Jakob Søndergaard
ØRNHØJ & OMEGNS BORGERFORENING | Helle Riisberg

Henvendelser om indtræden i Kulturelt Samråd Hernings repræsentantskab skal ske via:
Koordinator
Carsten Gjerløv
Mail: kshcg@herning.dk
Tlf: 30558635
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Kulturfest den 16. juni 2018 i Kulturgården.
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