
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, 

søges der dog yderligere støtte hos bl.a. fonde og virksomheder. 

Kulturelt Samråd Hernings underskudsgaranti 

 

Kulturelt Samråd Herning administrerer en pulje primært til 

underskudsgarantier til offentlige kulturelle arrangementer i Herning 

Kommune. Enhver, også enkeltpersoner, kan søge underskudsgaranti til et 

offentligt kulturarrangement i Herning Kommune, uanset om arrangøren er 

medlem af Kulturelt Samråd Herning eller ej. 

 

Hvilke krav skal være opfyldt for at søge støtte? 

 Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement. 

 Arrangementet skal foregå i Herning Kommune. 

 Der skal være 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. 

 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 på Samrådets hjemmeside. 

 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? 

 Arrangører, der har overskud på tidligere arrangementer. 

 Småting, der kan klares af egen kasse. 

 Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter. 

 Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører osv.). 

 Typiske byfester, Sankt Hans bål o.lign. 

 Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives. 

 Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår. 

Hvordan søger man om underskudsgaranti? 

 Ansøgninger skal foregå på ansøgningsskema, og hentes på 

www.kultureltsamraadherning.dk og udfyldes elektronisk. 

 Ansøgninger bør indsendes så tidligt som muligt og senest 2 

måneder, før arrangementet finder sted. 

 Ansøgninger behandles som hovedregel på Kulturelt Samråd 

Hernings forretningsudvalgsmøder.  



 KULTURELT SAMRÅD HERNING 
  

 

Vi er med i Kulturelt Samråd Hernings repræsentantskab 

 
ABILDÅ BRUNKULSLEJE | Abildå FC OG BEBOERFORENING  

ALHUSETS BRUGERFORENING | AOF | AULUM BORGERFORENING  

AULUM HØJSKOLEFORENING | AULUM KUNSTFORENING  

BRÆNDGÅRD AMATØR TEATER  

CARL-HERNNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM | DACAPO  

DAGMAR BIO | DANMARKS FOTOMUSEUM | DEN JYSKE SANGSKOLE  

ENSEMBLE MIDTVEST | ENSEMBLETS VENNER | FERMATEN | FOF 

FOLKEUNIVERSITETET | FOLKEVIRKE | FORENINGEN NORDEN  

FRITIDSGÅRDEN LINDHOLM | FRITIDSKLUBBERNE I HERNING  

GRÆNSEFORENINGEN FOR HERNING & IKAST/BRANDE  

HADERUP KORET | HEART | HEDEKORET  

HERNING AMATØRSYMFONIORKESTER | HERNING ASTRONOMIFORENING 

|HERNING BILLEDSKOLE | HERNING BIBLIOTEKERNE  

HERNING FILMKLUB | HERNING GYMNASIUM | HERNING HF OG VUC  

HERNING KOMMUNES KULTUR- & FRITIDSUDVALG  

HERNING KORFORENING | HERNING MUSIKSKOLE  

HERNING TEATER | HISTORISK FORENING FOR HERNING KOMMUNE  

HODSAGER OG OMEGNS BORGERFORENING | H.U.F.H. | HUSET NO7  

KAMMERKORET NEMO | KFUM & KFUK | KIRKERNE I HERNING  

KULTURISTEN SKARRILD | KUNSTWAERKET  

KUNSTFORENINGEN TREHØJE | LIND BY'S ORKESTER | LOF  

MARIE KIKS | MUSEUM MIDTJYLLAND  

MUSEUMSFORENINGEN FOR MUSEUM MIDTJYLLAND, HERNING  

RYTMISK MUSIK HERNING | SKARRILD BORGERFORENING  

SLÆGTSHISTORISK FORENING | SMUK TEATER  

SMYRNAS BØRNE- & UNGDOMSFORENING  

SNEJBJERG AMATØRTEATERFORENING | SPLYF  

SWINGING EUROPE | SYGEHUSMUSEET  

SØNDER FELDING KULTURFORENING | TEAM TEATRET  

TEATERTRUPPEN REPLIKKEN | VILDBJERG AMATØR TEATER  

VILDBJERG FOLKEDANSERE | VILDBJERG KULTURHUS  

VINDING BORGERFORENING | ØRNHØJ & OMEGNS BORGERFORENING 

 

 

 

KULTURELT SAMRÅD HERNING | NØRREGADE 7B | 7400 HERNING 

30 55 86 35 | kshcg@herning.dk | www.kultureltsamraadherning.dk 
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”Tid - det eneste du har”  
Beretning om Kulturelt Samråd Hernings virke i 2017. 

 

”Tid - det eneste du har” er en kendsgerning, der kan opleves som en glæde, 
som stof til eftertanke, en opfordring eller en udfordring, alt efter humør.  

Bodil Jönsson 

 

Mine to bedstemødre har altid tid nok. Til dem er jeg aldrig kommet 
forgæves. Jeg har til dato endnu aldrig hørt dem sige, at de ikke har tid. 
Målt med vores standarder har de ikke altid haft plads nok, til tider ikke 
penge nok, varme nok eller lys nok, - men der har aldrig været knap med 
tid.  
Her to menneskealdre senere tilhører jeg en generation og en kultur, hvor 
tid er blevet en mangelvare, selv udviklingen har svært ved at følge med.  
Men hvordan kan tid blive en mangelvare? Den er faktisk det eneste, vi har! 

I virkeligheden handler det nok snarere om, hvordan vi tænker det med tid.  
Et menneskeliv i Skandinavien varer i gennemsnit 30.000 døgn.  
Hvad skal indholdet af disse være - hvad beriger - hvad berøver kan man 
med rette spørge?  

Som mennesker er vi vel flest indrettet sådan, at vi føler os beriget, når vi 
har mulighed for at prioritere og investere vores tid i noget, der giver 
mening for os selv eller andre. Omvendt kan vi føle os berøvet, når tiden 
kastes efter noget, som ikke er af lyst, eller hvor afkastet ikke står mål med 
investeringen. Fællesnævneren for Samrådets medlemmer er, at vi alle, 
hvad enten det er som professionelle eller frivillige, investerer en stor del af 
vores tid og virke i kultur. En prioritering og investering, som befordrer, 
beriger og begejstrer.  

 
I Kulturelt Samråd Herning har vi en vis mængde tid til rådighed, hvorfor vi 
løbende må kigge på os selv.  
Hvad er det for et Samråd, vi har brug for - i hvilken retning skal vi bevæge 
os -  i hvilke opgaver skal vi investere vores tid - hvilke traditioner skal vi 
holde fast ved, og hvor er det tid for fornyelse? 
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Gennem 22 år har Samrådet arrangeret Liv i Sdr. Anlæg de seneste to år 
gennemført af nye aktører og samarbejdspartnere. En tradition vi i 
Samrådet er glade for og stolte af at have været med til at løfte.  
Vi oplever, at tiden nu er inde til fornyelse, hvorfor vi i samarbejde med 
Kultur- og Fritidsafdelingen nu investerer vores tid i at løfte den nye 
Kulturfest Herning 2018. Samrådets fokus rettes mod Kulturfest Herning 
2018 - Tæt på Solen - meget mere for børn!  

En anden af Samrådets traditioner er den årligt tilbagevendende 
begivenhed - Herning Børneteaterfestival. I 2017 kunne vi igen glæde os 
over, at festivalen blev udvidet med endnu to spillesteder, da der som 
noget nyt også blev vist forestillinger på Brændgård og Holtbjerg.  
Vi håber, at det også i indeværende år vil lykkes os at skabe nye 
samarbejdspartnere, der vil huse børneteater rundt om i kommunen, så 
teaterkulturen for børn når endnu bredere ud.   

Vidensdeling, erfaringsudveksling og samarbejde i det kulturelle netværk er 
nogle af Samrådets vigtigste fokuspunkter. Disse er også på dagsordenen i 
den ”nye” folkeskolereform, hvor der opfordres til, at skole, kultur- og 
foreningsliv arbejder sammen om at skabe relevante forløb, der er til 
gensidig glæde for hinanden. Visionen er at give børnene mulighed for at 
deltage i kulturelle aktiviteter og samværsformer, der fremmer den 
enkeltes alsidige udvikling.                                                                                                            
I Kulturelt Samråd Herning vil vi gerne være med til at skabe økonomisk 
støtte til og faglig sparring i at iværksætte og udvikle tiltag foreningsliv og 
skole imellem, hvorfor vi i 2017 valgte at afsætte en udviklingspulje, med 
netop dette samarbejde for øje. Tilbage i april 2017 inviterede Kulturelt 
Samråd til medlemsmøde, hvor omdrejningspunktet var Åben-skole 
samarbejde. Trods god opbakning og interesse må vi anerkende, at ting 
tager tid, ligeledes gør nye tiltag og tanker. Vi har derfor valgt, at det 
resterende beløb af puljen fra 2017 føres med over i dette år.  

 
I 2017 blev Kulturelt Samråds timer primært investeret i:  
 

 udvikling af Kulturfest Herning 2018 - Tæt på Solen - meget mere for 

børn 

 organisering af udviklingspuljen for Åben-skole projekter. 

 planlægning og gennemførelse af den 22. Herning 

Børneteaterfestival. 

 koordinatorens besøg ved samrådets medlemmer 
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 behandling af ansøgninger om underskudsgaranti. 

 oprettelse og igangsætning af Kvikpuljen 

TAK til Kultur- og Fritidsudvalget for den årlige bevilling og også TAK for den 
ekstrabevilling vi modtog i forbindelse med udvidelsen af 
Børneteaterfestivalen. TAK til samarbejdspartnere i årets løb.  
TAK til alle, der i 2017 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. 

Også en TAK for nu til tre af forretningsudvalgets medlemmer, som hver 
især har beriget Samrådet. Tak til Finn Nielsen for i to år engageret og 
passioneret at have deltaget i forretningsudvalget blandt andet med 
udvikling af puljer og strategiarbejde. Tak til Christina de Laurent for fire år i 
forretningsudvalget og for i særdeleshed at have bidraget med sin store 
viden ved planlægning og gennemførelse af Liv i Sdr. Anlæg og 
Børneteaterfestivalen. Tak til Ole Vels Poulsen for i otte år at have delt ud af 
sin viden og for så gavmildt at have investeret sin tid i samtlige af 
forretningsudvalgets mange facetter. I har alle præget udviklingen i 
Samrådet i en god og positiv retning. 
TAK for jeres tid. Alt det bedste ønskes I alle tre i med jeres fremtidige virke 
med at skabe kultur til glæde for jer selv og andre.                                                                                   
 

”Tid - det eneste du har”  
Jeg ønsker, at den kendsgerning må føles som en glæde.  

Jeg ønsker, at vi også i 2018 sammen vil skabe kulturoplevelser, som kan 
berige livet for yngre såvel som for ældre i Herning Kommune. 
I det investerer jeg med glæde min tid. 

 

Kristina Kalhøj Sønderup 
Formand  
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T.T.T 

Erindringsvers 

 

Jeg har skrevet et sted, 

hvor jeg dagligt må se,  

det manende tankesprog: 

T.T.T 

 

Når man føler hvor lidet  

Man nåer med sin flid, 

Er det nyttigt at mindes, at 

Ting Tar Tid. 

 

Piet Hein  
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Kulturelt Samråds ledelse og organisering 2017 
 
Forretningsudvalget 
Efter repræsentantskabsmødet den 23. februar 2017 bestod 
forretningsudvalget af følgende medlemmer: 
 
Formand Kristina Kalhøj Sønderup fra Team Teatret, (genvalgt i 2017 for 3 
år).  
Næstformand Else Egsgaard fra Herning Billedskole, (genvalgt i 2016 for 3 år). 
Marie Lilholt fra DSI-Swinging Europe, (genvalgt i 2017 for 2 år). 
Finn Nielsen fra Historisk Forening, (nyvalgt i 2017 for 1 år). 
Kirsten Aastrup fra Vildbjerg Amatør Teater, (nyvalgt i 2017 for 2 år). 
Ole Vels Poulsen fra Rytmisk Musik Herning, (genvalgt i 2017 for 1 år). 
Anna-Grethe Østergaard fra Aulum Kunstforening (genvalgt i 2017 for 3 år). 
Christina de Laurent Andersen fra Splyf (genvalgt i 2017 for 3 år). 
Hans Rostholm fra Museum Midtjylland, (genvalgt i 2015 for 3 år). 
 
Suppleanter 
Som suppleanter valgtes Rikke Ramm Eberlein, (Den Jyske Sangskole), 
Kirsten Bjørn-Thygesen, (FOF-Herning) 
Iben Østerbye, (Folkeuniversitetet). 
 
Konstituering 
Forretningsudvalget 
konstituerede sig på de to 
følgende møder og nedsatte et 
administrationsudvalg til at 
behandle hastesager mellem 
møderne bestående af formand 
Kristina Kalhøj Sønderup, 
næstformand Else Egsgaard, 
forretningsudvalgsmedlemmer 
Hans Rostholm og Ole Vels, 
samt samrådets koordinator 
Carsten Gjerløv.  
 

 
 
 

Repræsentantskabsmøde 2017 
En gang årligt indkalder Kulturelt Samråd 

alle medlemmer til ordinært 

repræsentantskabsmøde. I 2017 fandt 

mødet sted i Den Gule Bygning i Vildbjerg.  

Programmet bød på Line Nordentoft og 

Kasper Kragh Nielsen, som er to unge 

aktører i Vildbjerg Amatør Teater. De 

optrådte med skønsang med 

klaverakkompagnement af John Frosch. De 

viste deres sangtalent og underholdt hele 

forsamlingen med kærlighedsduetter, men 

også med plads til et meget humoristisk og 

veludført musikalsk skænderi, der fik alle 

til at le.  

Formanden for huset Niels Peder Nielsen 

fortalte om Den Gule Bygnings historie og 

viste derefter rundt. 
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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 2016 
Vores tidligere koordinator Lene Mikkelsen fik den 17. maj tildelt Herning 
Kommunes Kulturpris for sin 
mangeårige indsats for 
Hernings kulturliv. 
 
Lene Mikkelsen var i mange 

år koordinator for Kulturelt 

Samråd Herning, og dermed 

en central figur i Hernings 

kulturliv. Hun stoppede på 

den post i 2015, men 

fortsatte som koordinator 

for Herning Teater. Den mangeårige indsats for kommunens kulturliv blev i 

foråret prisbelønnet. 

 
- Lene Mikkelsen har med vedholdenhed, engagement og passion udviklet 
Herning Kommunes kulturliv. Du har i årevis har været sparringspartner, 
fødselshjælper og udvikler af kultur-projekter i hele kommunen. Du har 
været en vigtig brik i, at vi i dag har et kulturliv, der sprudler, knopskyder og 
trives, lød det blandt andet i borgmester Lars Krarups tale til 
prismodtageren 

Kulturelt Samråd Herning har to pladser i 
bedømmelsesudvalget til Herning 
Kommunes Kulturpris. I 2017 har 
pladserne været besat af Kristina Kalhøj 
Sønderup fra Team Teatret og Finn 
Nielsen fra Historisk Forening 
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Vi er naturligvis særlig stolte af, at valget faldt på Lene Mikkelsen, som de 
seneste mange år har været en stærk repræsentant for samrådet. Der er 
ingen tvivl om, at kulturlivet har haft stor glæde af Lenes engagement og 
store personlighed. 
 
Ud over æren, talen fra borgmesteren og den efterfølgende reception på 
rådhuset belønnedes prismodtager med en check på 10.000 kr. 
 

Kultursamarbejdets Kulturpriser 2016 
Spændingen blev udløst, da Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands 
kulturpriser 2016 blev overrakt sidste år.  
Kulturprisen 2016 gik til Tante Andantes Hus i Lemvig. 
- Tante Andantes Hus har gjort en kæmpe indsats. I har skabt livsglæde, 
engagement og godt humør for dem der kommer i huset, i 
børneinstitutioner og skoler, og i verden omkring jer, sagde Henrik 
Thygesen, Kultursamarbejdets næstformand og formand for Familie- og 
Kulturudvalget i Lemvig, ved overrækkelsen. 
Elin Engholm Knudsen fra Tante Andante takkede for rosen, og sendte en 
tak ud til tantens mange støtter: 40-50 frivillige, Tante Andante Band, et 
væld af kulturaktører i hele Lemvig, politikere, børn, voksne og mange flere. 
 

Vinderne af Kulturvækstprisen 2016, blev Altamira Studio Teater, som ledes 
af den unge instruktør Pierangelo Pomp. Teatret holder til i Holstebro 
omkring Odin Teatret. 
 
Johs. Poulsen bidrog overrækkelsen med ordene: 
- Jeg synes, det er vigtigt for vores kulturregion at samle så mange kulturelle 
synsvinkler og skæve idéer som overhovedet muligt - og hvis de oven i 
købet er tilsat et strejf af det internationale kulturliv, er vi tæt på noget helt 
ekstraordinært. Noget som glimter af guld. 
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Q-Kulturudvalget  
Udvalget er et samarbejdsforum oprettet i 2016 for dagtilbud, skoler og 

kulturinstitutioner.  

Udvalget består af repræsentanter for kommunes kulturinstitutioner, 

Kulturelt Samråd, skole- og institutionsledere, Center for Børn og Læring 

samt Kultur- og Fritidsafdelingen. 

 

Dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner i Herning Kommune har tradition for 

et langt og godt samarbejde med hinanden. De gode samarbejder skal nu, 

bl.a. med afsæt i skolereformens tanker om åben skole og dagtilbud, 

udbredes, så sammenhængen mellem kommunens dagtilbud, skoler og 

kulturinstitutioner bliver endnu stærkere.  

 

Formålet med udvalget er: 

-  At koordinere og styrke dagtilbud og skolers samarbejde med de 

kulturelle institutioner i Herning Kommune på ledelses- såvel som 

medarbejderniveauet. 

-  At styrke brugen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i dagtilbud og 

skolers læreprocesser. 

-  At understøtte arbejdet med den åbne skole på kommunalt niveau. 

-  At udvikle lokale samarbejdsrelationer mellem kommune, dagtilbud, 

skoler og kulturinstitutioner med fokus på at udvikle erfaringer med og 

modeller for, hvordan kulturinstitutionerne kan integreres i dagtilbud og 

skolers arbejde med børnenes læring. 

-  At vække børnenes interesse for kulturlivet og understøtte dagtilbud og 

skolers inddragelse af kulturlivet i det pædagogiske arbejde/undervisning. 

-  At udarbejde en kulturel årsplan med konkrete angivelser af samarbejder 

mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner. 

-  At sikre formidlingen af kulturelle aktiviteter mellem dagtilbud, skoler og 

de kulturelle institutioner. 

 

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 2017 deltog 2600 børn i de mange spændende aktiviteter, der blev tilbudt 

af en lang række foreninger og kulturelle institutioner. Aktiviteterne i 
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sommerferien har været et tilbud i mange år, og nu er det tredje 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 2017 havde i alt 43 medlemmer.                                                                                                                                                          
Den 4. marts var der møde i Odense med temaet ”Kulturens sidegevinster 
og potentialer” med indlæg om blandt andet kulturen som 
udviklingspotentiale i tyndt befolkede områder, kultur på recept samt kunst 
og kultur som branding og lokal udvikling.                                                                                                                            
I dagene 22.-24. september fandt den årlige kulturkonference sted i Aarhus 
i samarbejde med Samrådet for Amatørkultur i Aarhus Kommune. Fredag 
aften var der debat om, hvad Kulturby 2017 har betydet for Aarhus. 
Lørdagens program omfattede besøg på kulturstedet Godsbanen med bl.a. 
debat om det frivillige kulturelle område samt en lang byvandring med 
kulturelle indslag og besøg på det nye kulturcenter ved havnen, DOKK1. 
Søndag besøgtes Den Gamle By og Moesgård Museum. Fra Herning deltog 
Kristina Kalhøj Sønderup, Ole Vels Poulsen, Anna-Grethe Østergaard og 
Hans Rostholm. Der var i alt 48 deltagere. 
I forbindelse med konferencen afholdtes den 24. september 
generalforsamling i Helsingør Theater. Hans Rostholm blev genvalgt til 
bestyrelsen, og Ole Vels Poulsen valgtes som suppleant. Hans Rostholm har 
siden 1995 været formand for landsforeningen.                                                                                                         
Landsforeningen har siden 2000 modtaget midler fra Kulturministeriet til 
drift af landssekretariat med kontor på Vartov i København. Desuden får 
landsforeningen midler fra EU, Nordisk Ministerråd og Kulturministeriet til 
forskellige projekter.                                                                                                                        
I 2015 tog landsforeningen initiativ til etablering af Det Frivillige Kulturelle 
Samråd (DFKS), der nu omfatter 9 landsorganisationer, som ud over 
samrådene er teater-, kunst- og museumsforeninger, lokalhistorie, 
kulturhuse, filmklubber og litterære selskaber. Bente Schindel, som siden 
2002 har været sekretariatsleder i Kulturelle Samråd i Danmark, er formand 
for DFKS. 
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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. På kontoen stod 
den 27. januar 2017 551.367 kr. Der blev i 2017 bevilget 50% af de ansøgte 
beløb på 1.154.575 kr. til følgende: 
Karstoft Samlingshus - udskiftning af tag/slib./lakering af gulv - 29.850 kr. 
Haunstrup Huset – renovering af herretoilet - 51.755 kr. 
Sinding Forsamlingshus – depotareal/parkering v. forsaml.hus - 82.500 kr. 
Aulum Hjemmeværnsgård – teleslynge/højtaleranlæg/projektor - 24.643 kr. 
Feldborg Sognegård – lakering af gulv/afvask/polish m.m. - 25.018 kr. 

Arnborg Forsamlingshus – udskift. af vindue/maling/køleskab - 25.000 kr. 

Sandet Hotel – slibning af plankegulv - 3.575 kr. 

Kollund Forsamlingshus – renov. gulv/døre/udskift olief.brænd.  9.425 kr. 

Sunds Forsamlingshus – gardiner i sale/urinaler på toilet - 20.403 kr. 

Ilskov Forsamlingshus – gulvslib./renov. af toilet - 13.288 kr. 

Fasterholt Forsamlingshus – udskift vinduer/isolering - 19.627 kr. 

Stakroge Beboer- og Kulturhus – eltavle/udskift lys m.m. 10.250 kr. 

Abildå Forsamlingshus – renovering af gulv - 7.806 kr. 

Høgild Forsamlingshus – renov. omklædning/handicaptoilet - 159.694 kr. 

Skibbild-Nøvling Forsamlingshus – renov. carport/elinstallation - 38.965 kr. 
 
Der bevilgedes i alt 521.797 kr. 
 

Stakroge Skole, Sdr. Felding Kulturcenter, Sørvad Hjemmeværnsgård, Ørre 

Forsamlingshus og Simmelkær Forsamlingshus har ikke indsendt 

ansøgninger. 
 

Medborgerhuskontoen udgør pr. 1. februar 2017 137.625 kr. 

Heraf er 72.000 kr. reserveret til Dagmar Bio, men endnu ikke ubetalt. 
Der er herefter 65.625 kr. til rådighed til puljen for medborgerhuse. 
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Alhuset bevilges 15.000 kr. til nyt emfang, nye lamper og maling, og Huset 

No7 bevilges 25.000 kr. til indkøb af nyt klaver. 

 

Udsmykningskontoen udgør pr. 27. januar 2017 på Jubilæumsfondens del 

til kunstneriske udsmykningsopgaver 177.694 kr. Tallet er inklusiv Herning 

Kommunes tilskud til fonden i 2017. 

Der er i 2017 tilført Jubilæumsfondens kunstdel et tilskud på 34.000 kr. 

 

Der bevilges et tilskud på op til 90.000 kr. til udsmykning af "Kunstbussen". 

Der bevilges et tilskud på 33.000 kr. til Kunsten i Herning. 

 

 
Liv i Sdr. Anlæg 2017 
Forretningsudvalget i Kulturelt Samråd Herning fortsatte i 2017 
samarbejdet med Kent Fløe og foreningerne Rytmisk Musik Herning og Rock 
i Aulum om afvikling af Liv i Sdr. Anlæg. Arrangørerne ønskede at lægge 
arrangementet samtidig med en anden begivenhed i byen, nemlig 
Challenge Cup - EM i Triatlon.  
 
Med konferencieren Brian Bruhn fra Herning Bibliotek ved roret kunne 
publikum blandt meget andet opleve Den jyske Sangskoles børne- og 
ungdomskor, Joakim og Monster fra DR, vinderne af henholdsvis MGP 2016 
og Rock i Aulum ungdomskonkurrence 2017, Sigurd Barret, 
Trommeministeriet, trylleshow og kemi-show.  
 
Under hele arrangementet kunne børnefamilierne slappe af på græsplænen 
og se deres børn hygge sig med aktiviteter hos Herning Musikskole, 
UngHerning, DDS Spejderne i Herning og Herning Billedskole. Liv i Sdr. 
Anlæg var velbesøgt, og solen var en velkommen gæst. Publikum tog godt 
imod musikprogrammet og de mange aktiviteter fra byens foreninger. 
 
Der skal lyde en varm tak til alle medvirkende foreninger, institutioner, 
arrangører og andre frivillige for deres engagement i denne begivenhed. En 
særlig tak til de foreninger, der påtog sig at arrangere endnu en lørdag med 
Liv i Sdr. Anlæg. 
 
I 2018 udvider vi sommerens børnearrangement og lancerer i stedet en 
bredere vifte af kulturaktiviteter for børn i forbindelse med Kulturfest 
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Herning 2018 - Tæt på Solen. Det betyder, at Kulturelt Samråd fremover 
ikke arrangerer Liv i Sdr. Anlæg, men lægger alle kræfter i at skabe en ny og 
stor kulturfest i Herning. 
  
Festen i Sdr. Anlæg har i over 20 år samlet børn og børnefamilier til 
kulturoplevelser, hygge og sommerstemning. Nogle gange med rigeligt 
regn, andre med sol og varme. Tak til publikum og medvirkende gennem 
alle årene for at dele denne dejlige sommerlørdag med Kulturelt Samråd. Vi 
håber at se lige så mange til Kulturfest Herning 2018 - Tæt på solen - Meget 
mere for børn. 
 

Dacapo 
Kulturelt Samråd Herning er med i bestyrelsen for dacapo - Midtjysk 
Musikforening, hvis formål primært er at gennemføre koncerter med 
professionelle symfoniorkestre i Herning. Bestyrelsen består desuden af 
repræsentanter for Herning Kommune, MCH og Herning Teater. Siden 2007 
har samrådet været repræsenteret af Hans Rostholm. Dacapo har ikke 
afholdt koncert siden oktober 2015, idet Herning Kommunes tilskud, som 
udgjorde ca. 2/3 af dacapos midler, bortfaldt i 2016. Bestyrelsen har 
besluttet, at dacapo fortsætter, og den vil afvente, hvilke muligheder der 
dukker op fremover. 

 
KMF 336  
KMF 336 – Klassisk Musik Festival i Herning og Ikast-Brande kommuner – 
blev gennemført i 2016, og der arbejdes på den 7. festival, som finder sted i 
perioden 28. oktober – 11. november 2018 (i alt 14 dage eller 336 timer). 
Den første festival var i 2004, og gennem alle årene har der været tale om 
et samarbejde mellem lokale ildsjæle og repræsentanter fra samrådene i de 
2 kommuner. Fra Kulturelt Samråd Herning deltager Hans Rostholm i 
arbejdsgruppen bag KMF.                                                                                
Arbejdsgruppen tager sig først og fremmest af åbningskoncert, 
afslutningskoncert og fælles markedsføring. KMF har altid lagt vægt på, at 
få nogle af de mange sangere og musikere, som er udgået fra vores område, 
”hjem” til koncerter eller andre aktiviteter. Åbningskoncerten i 2018 bliver 
”Wienermusik” med baryton Bo Skovhus og Ensemble MidtVest, og 
festivalen afsluttes med en koncertopførelse af ”Farinelli” med lokale 
sangere samt - traditionen tro - med et stort amatørkor. Desuden vil der i 
2018 være fokus unge, klassiske talenter og opera for børn.     
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Herning Børneteaterfestival 2017 
I 2017 åbnede vi dørene til Herning Børneteaterfestival i samrådets regi for 
22. gang. Festivalen er atter engang blevet udvidet og dørene åbnet i ikke 
mindre end 11 byer. Det inkluderer omegnsbyerne: Aulum, Haderup, 
Kibæk, Skarrild/Karstoft, Vildbjerg, Vind, Sdr. Felding og Sinding/Ørre samt 
de nye tilkommende byområder Holtbjerg og Brændgård.  

 
Det kan selvsagt være svært at sikre alle Kommunens børn lige adgang til 
kulturelle tilbud, men Kulturelt Samråd Herning gør forsøget. I 2017 
udvidede samrådet nemlig endnu engang Herning Børneteaterfestival med 
to særlige byområder mere centralt på midtbyen i Herning. Valget faldt på 
Brændgård og Holtbjerg, som steder, hvor der med en beskeden indsats 
kunne gøres noget væsentligt for at børn havde mulighed for at opleve 
teaterkunst for børn. Der var gode lokaler og grupper af lokale ildsjæle, som 
ville investere deres tid under fredagens arrangement. 
 
Kulturelt Samråd har i alle årene haft stort fokus på udbredelsen af 
aktiviteter til hele Kommunen. Med denne udvidelse 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, 
teaterforeninger, skoleelever og lokale ildsjæle, der står sammen og løfter 
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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 40 

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. 
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 9. 10. og 11. november 2018, hvor målet igen er at 
bringe professionel scenekunst til børn i deres nærområde. 
 
Herning Børneteaterfestival finansieres primært af Kulturelt Samråd 
Herning, men i år skal der lyde en ekstra stor tak til Kultur- og 
Fritidsudvalget, som 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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Årets medlemsbesøg 
Et af de nye tiltag, der skulle skabe mere synlighed og nærhed i forhold til 
Kulturelt Samråds medlemmer, har været, at Samrådets koordinator 
Carsten Gjerløv skulle rundt på besøg. Dette er sket for størstedelens 
vedkommende i 2017, hvor det er blevet til ture rundt i hele kommunen.  
Generelt har det været spændende 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. 
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. 

Muligheden for at koordinatoren når rundt til de enkelte, som det endnu 
ikke er lykkedes at lave aftaler med, er stadig tilstede i 2018. Man kan dog 
som altid kontakte ham ved at skrive til kshcg@herning.dk 
 

Nye medlemmer 
Det er også positivt, at Kulturelt Samråd samtidig har oplevet en tilgang af 
nye medlemmer. I alt ni foreninger har siden repræsentantskabsmødet i 
2017 fået godkendt deres medlemsansøgning af forretningsudvalget.  
De nye medlemmer er følgende: 

- Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning. 
- Brændgård Amatør Teater. 
- Herning Astronomiforening. 
- KUNSTWÆRKET. 
- Hodsager og Omegns Borgerforening. 
- SMUK Teater. 
- Vinding Borgerforening. 
- Kammerkoret NEMO. 
- Abildå FC og Beboerforening. 

 
 
 
 
 
 

mailto:kshcg@herning.dk
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Kulturelt Samråds Udviklingspulje for Åben-skoleforløb. 
I 2017 valgte Kulturelt Samråd at medvirke til at etablere nye samarbejder 
mellem skoler og kulturforeninger i Herning Kommune. Det skete i 
forbindelse med den nye skolelov og kravet om at åbne folkeskolen for 
undervisning i andre sammenhænge, herunder foreninger med særlige 
interesseområder eller faglige ressourcer. Der blev etableret en pulje på 
100.000 kr., der kunne anvendes til at dække udgifter til bl.a. materialer, 
transport og evt. godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 
aktiviteter i skoletiden. Midlerne kunne søges af skoler og foreninger i 
fællesskab, når der var indgået aftale om samarbejdet.  
Der blev i april måned afholdt medlemsmøde om Åben-skole-samarbejder 
og Samrådets pulje. Muligheden blev taget godt imod, men vi hører, at det 
umiddelbart er svært at se, hvad man som forening kan og vil bidrage med. 
Således modtog Kulturelt Samråd blot 3 ansøgninger i 2017. 
I 2017 har vi bevilget 24.410 fra puljen og har derved støttet samarbejder 
mellem: 

- Abildå Brunkulsleje og Vildbjerg Skole om lokalhistorie og brydning af 
brunkul. 

- Vildbjerg Amatør Teater og Kildebakkeskolens 0. klasser om 
teaterundervisning. Aktiviteten indgik i Kulturfesten ”Vores By -  Her 
blomster kulturen”. 

- Vildbjerg Amatør Teater, Nygård Gl. Skole og Kildebakkeskolens 6. 
klasser om livet på heden i gamle dage, bl.a. gennem madlavning og 
naturens ressourcer. Aktiviteten var en del af projektet 
”Kjeltringebal”. 

Vi anerkender, at arbejdet er undervejs, og at det tager tid at etablere 
netværk, skabe kommunikation og få et konkret samarbejde i gang. 
Mulighederne i og håndteringen af ”Åben-skole” er endnu i udvikling, både 
hos vores medlemmer, men også på det mere generelle plan. Derfor har vi 
valgt, at den resterende del af puljen kan søges også i 2018, og vi ser frem 
til at modtage flere ideer og ansøgninger. 
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Kvikpuljen 
Nu er det blevet nemmere og meget enklere at søge penge til 
kulturarrangementer. 
 
Har du og din forening en god idé til et nyt kulturarrangement, så har 
Kulturelt Samråd Herning lavet tilbuddet til dig, der gør det nemmere at 
søge midler til opstart og/eller mindre arrangementer. 
 
Dette gøres ved at indsende Kvikpulje-ansøgningsskema, som du finder på 
vores hjemmeside – eller via telefonisk henvendelse, hvor man i 
samarbejde med koordinatoren får beskrevet sit projekt. Der spørges til 
projektet ud fra ansøgningsskemaet, så de væsentligste oplysninger 
kommer med og gør det muligt at ”kvik-vurdere” ansøgningen. 
 
Det nye er også, at man ikke samtidig skal udfylde et budgetskema. 
Samrådet ønsker dog, at man skal dokumentere sit arrangement. Dette skal 
ske ved skriftlig evaluering på minimum en halv A4-side, hvor billeder eller 
video er vedlagt – eller ved regnskabsaflægning. Man bestemmer selv. 
Man kan søge midler på max. 5.000 kr. pr. ansøgning. 
 
Dokumentationen omkring arrangementerne bekendtgøres på vores 
hjemmeside samt Facebook, så de mange gode historier deles. 
 
I 2017 blev der afsat 50.000 kr. til kvikpuljen og der har været mange 
ansøgere, som fik glæde af denne nye pulje. Pengene var hurtigt uddelt, 
hvorfor vi valgte at udvide med yderligere 25.000 kr.  
 
Kvikpuljen kommer til at fungere ind til den 30. juni 2018, eller så længe der 
er penge i puljen, den vil løbende blive evalueret. 
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Her er projekter som indtil nu er støttet via Kvikpuljen: 
 

Titel Arrangør 

Julearrangement for Børn VIUF 
Fuld Sol Over Herning Jens “Spir” Meyer 

Kunsthallen og Sinding Ørre Sinding Ørre 
Borgerforening 

Familie Film og 
Animationsworkshop 

Herning Filmværksted 

Foredrag – om at være barn i 
en familie med alkoholmisbrug 

Team Teatret 

Insight Festival Ditte Lykke Pedersen 
Foredrag: Kom med ud til 
kanten 

Ørnhøj Borgerforening 

Kunsthallen og Skarrild Kulturisten Skarrild 

Teaterleg med børn Brændgaard 
Amatørteater 

Lad os blive klogere på teater Vildbjerg Amatør Teater 
Fortælleaften Sdr. Felding 

Kulturforening 
Efterårskoncert Haderup Hallen Herning 

Amatørsymfoniorkester 
(HASO) 

Foredrag om Kunst Aulum Kunstforening 
DM i Luftguitar Rytmisk Musik Herning 

Workshop i Showsang Vildbjerg Amatør Teater 

Smukke Ord på team SMUK teater 
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Puljen til kulturelle aktiviteter 
Kulturelt Samråd Herning har i 2017 givet tilsagn om underskudsgaranti til 
en lang række aktiviteter 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, fire ansøgninger blev afvist af forretningsudvalget, mens følgende 
aktiviteter blev støttet af Kulturelt Samråd i 2017 via den ordinære pulje: 
 

 ”Foredrag med Nils Malmros om sorg og glæde”, blev afholdt i 
Kirkeladen i Herning den 21. februar arrangeret af Gjellerup 
Menighedsråd. 

 Midtvest Pigekor opførte ”Maria Bebudelse og Stabat Mater” i 

Herning Valgmenighedskirke den 29. marts. Arrangementet handlede 

bl.a. om at skabe en mulighed for de dygtigste af MidtVest Pigekors 

solister for at optræde i en professionel sammenhæng sammen med 

Pergolesiensemblet. 

 ”Kirkekoncert v/ Ann Mette Elten og musiker”. Koncerten blev 

afholdt i Fredens Kirke den 31. marts arrangeret i samarbejde med 

personalet i Fredens Kirke. 

 Den Jyske Sangskole afholdt ”Halfdans ABC” den 5. april i Herning 

Valgmenighedskirke. Michael Bojesens dejlige melodier til de 

eviggyldige tekster i Halfdan Rasmussens ABC. 

 Herning Kirkes Drengekor og Aarhus symfoniorkester opførte Haydns 

”Skabelsen” den 8. april i Herning Kongrescenter. Arrangementet 

blev til i samarbejde med St. Johns koret fra St.John’s College i 

Cambridge. 

 ”Danske Sange Går Off Road”, opført den 21. – 22. april. MidtVest 

Pigekor inviterede kulturfestivalen Off Roads publikummere til at 

træde ind i soundpainting-universet og opleve på egen krop og med 

egne sanser, hvordan Walter Thompson tog danske sange ”Off Road” 

i en kontrolleret musikalsk improvisation. 

 ”Rock The Region” blev afholdt den 28. april og var et 

projektsamarbejde og musikforløb, hvor særligt udvalgte up-com 
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bands fra Jylland deltog, i et kæmpe arrangement på Scene 7 i 

Herning. 

 ”Koncert på Herning Musikskole” blev arrangeret den 29. april på 

selve Herning Musikskole, som dannede rammen, hvor skolens 

tidligere elev og solist Ninna Morsing deltog. 

 ”Festkoncert i anledning af Danske Folkekors Landsstævne i Herning 

2017”. Projektet blev afsluttet på Herning Gymnasium den 27. maj. 

Festkoncerten var kulminationen på fire forprøver, der foregik rundt 

om i landet.  

 ”Jungleloven” blev opført den 1. – 3. juni af teaterforeningen splyf, 

som en moderne storby-udgave hvor alle voksne forsvinder. En 

nyfortolkning af Christina de Laurent og Cecilie Brandt. 

 Aulum Borger forening afholdt ”Rock i Aulum Lystanlæg” den 3. juni. 

Arrangementet er skabt for udbrede musikalske og kulturelle 

oplevelser i lokalsamfundet, samt give børn og unge en mulighed for 

at vise, hvad de kan til et større og anderledes publikum, end de 

normalt møder. 

 ”Come Together” blev afholdt den 8. juni i Herning Midtby og 

Fuglsang Sø. Indholdet var en masse live 60´er-musik med 

professionelle bands, samt optræden af lokale kor og 

musikskolelever.  

 Vildbjerg Amatør Teater i samarbejde med en lang række 

kulturforeninger og institutioner afholdt ”Vores By - Her Blomstrer 

Kulturen” den 9. juni. Tre timers underholdning med dans, musik, 

teater, fernisering af billeder, sang, ansigtsmaling, hatteteater. 

 Dagmar Bio var arrangør på ”Koncert med Dissing og Las”, den 15. 

juni. Projektet var en hel særlig koncertdag for børn og voksne. 

 ”Liv i Sdr. Anlæg” den 10. juli blev afholdt for sidste gang i 2017 med 

underholdning på scenen, indslag fra Musikskolen og Den Jyske 

Sangskole, og workshops fra blandt andet Billedskolen og spejderne.  

 Projektet "Langt ude i Skoven" blev afviklet i Skovsnogen den 29. juli. 
Arrangementet bestod af en kurateret udstilling med unge kunstnere, 
samt en udstilling, der var resultatet af et open call og endelig 
workshops og kunstnerguidede ture med de deltagende kunstnere. 
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 Vildbjerg Amatør Teater arrangerede ”Kjeltringebal” fra den 31. 
august til den 2. september. Kjeltringeballet bød på masser af 
oplevelser og indtryk. Aftenen tog afsæt i historier og begivenheder 
fra fortiden, men blev samtidigt en totaloplevelse som lænede sig op 

af historien og kreativt 
genfortalte, fortolkede og 
gentænkte historiens 
gang. Projektet blev skabt 
af idérige ildsjæle som 
ønskede at fejre 200 året 
for Steen Steensen 
Blichers novelle 
Kjeltringeliv. Desuden var 
det en markering af, at 
det var 100 år siden 

Blicherstenen blev rejst. 

 ”Sub-Urban Festival 2017” afviklet den 2. september var en 

endagsfestival som havde til formål at berige byen med anderledes 

kulturel kant. Et innovativt og anderledes tiltag for fusionen af de to 

meget forskellige genrer: hiphop og reggae. 

 På Scene 7 blev der den 8. september for første gang afholdt ”Open 

Air”. Det var et heldags musikarrangement for alle borgere i Herning 

med optrædende af lokale samt ikke lokale musikere og bands. 

 ”40 års Jubilæumskoncert” afholdt den 30. september. Det er 40 år 
siden Vildbjerg Koret startede, og i den anledning blev der afholdt en 
koncert i Vildbjerg Kirke med de medvirkende kunstnere: Kristian 
Marius Andersen og Claus Aaskov. 

 Dagmar Bio markerede den 6. oktober det færdige byggeri af et nyt 

pauseareal med en særlig koncertafholdelse. Pausearealet har været 

ønsket siden lokale overtog biografen tilbage i 2010. Der har siden 

overtagelsen været afholdt utroligt mange koncerter, 

filmfremvisninger, foredrag, firmaarrangementer, familiefester osv. i 

biografen. Med det nye pauseareal, ny elevator til kørestole og et 

handicaptoilet er der nu helt andre muligheder for at huse 

forskelligartede arrangementer. 

 ”BASSMENT 2017 – Imaginarium” blev afholdt af Ungdomshuset 

Kontrast den 6. – 8. oktober med elektronisk musik i Herning 

Kommunes P-kælder. 
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 ”Foredrag og Fællessang med pianist Rasmus Skov Borring” afholdtes 

den 12. oktober i Karstoft Forsamlingshus. Arrangementet blev skabt 

i samarbejde mellem Kulturisten, Karstoft Samlingshus og Karstoft 

Menighedsråd. 

 I Prismesalen på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum blev 

der afholdt ”Koncert med Trio Arizzo” den 27. oktober. Det var en 

klassisk koncert med Trio Arizzo (obo, klarinet, fagot) under 

overskriften ”Goldberg Variationer”. 

 ”Reformationen Rocker” løb af stablen den 2. november i 
Hedeagerkirken som et musikalsk projekt, hvor fire musikere tog 
publikum med på en dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet og frem til i 
dag. Arrangør af projektet var Gullestrup Kirke. 

 ”Herning Børneteaterfestival 2017” blev for 22. gang den 3. - 5. 
november arrangeret af Kulturelt Samråd Herning i Kulturgården 

i Herning og ti andre steder. 40 forestillinger blev afviklet rundt i 
Herning Kommune på de tre dage. 

 Menighedsrådet ved Aulum Kirke arrangerede i samarbejde med en 
stor gruppe af andre lokale kulturforeninger ”Bandkoncert med Julie 
Berthelsen” den 26. november. 

 Opførelse af ”Händels Messias” den 28. november med Herning 
Kirkes Drengekor, Sct. Clemens Drengekor, Barokorkester under 
ledelse af Jens Astrup og følgende solister: Karolina Blixt, Margrethe 
Smedegaard, Pål Soknes, Niels Peder Gejel og dirigent Carsten Seyer- 
Hansen. 

 ”Hodie Kristus Natus Est” blev afholdt den 10. december. Det var en 
koncert for pigekor, harpe og lyskunstner. Fremførelse af en række 
værker med relation til julen samt uropførelse af korværk skrevet til 
MidtVest Pigekor. 
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Regnskab for Kulturelt Samråd Herning 2017 
Pr. 31. december 2017    
 
 2016 2017   
INDTÆGTER     
Tilskud/Rådighedsbeløb og Kontorhold fra Herning 
Kommune:     
Kontorhold 51.000,00 51.000,00   
Tilskud fra Herning Kommune 607.000,00 613.000,00   
Overført fra 2016/17 200.659,09 265.679,76   
Tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget "Børneteaterfestival" 0,00 50.000,00   
Tilskud Dansens Hus til Uppercut Danseteater 2015 7.500,00 0,00   
Teaterrefusion fra staten  88.988,00 90.310,00   

INDTÆGTER I ALT 955.147,09 1.069.989,76   

     

     
UDGIFTER     
Drift/kontorhold - note 1 57.334,00 74.878,29   
Tilskud til musik - note 2 192.365,23 185.408,65   
Tilskud til teater - note 3 243.411,16 315.352,21   
Tilskud til event - note 4   54.055,34   
Tilskud til diverse - note 5 196.356,94 151.194,76   

UDGIFTER I ALT 689.467,33 780.889,25   

     

     
RESULTAT     
Overskud overføres til 2017/2018 265.679,76 289.100,51   
Bankindestående ** 0,00 0   

Samrådets beholdning 265.679,76 289.100,51   

     
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.     

     
*   I 2016 og fremover er "Liv i Sdr. Anlæg" ikke et arrangement, der arrangeres af    
    Kulturelt Samråd, men afholdes af eksterne arrangører.     

     
Kvikpuljemidler udbetalt på i alt 57.000 kr. i 2017 er blevet fordelt under hver deres  
kategori i regnskabet 
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Regnskab for Kulturelt Samråd Herning 2017 
Noter    
                        

   

  2016 2017 

Note 1 DRIFT/KONTORHOLD   
Kontorartikler, fortæring, diverse møder, gaver 
m.m. 30.068,00 44.248,29 

Kontingenter, konferencer, kurser og transport 8.985,00 30.630,00 

Udgifter i forbindelse med 70-året for befrielsen 3.757,00 0,00 

Udgifter i forbindelse med Liv i Sdr. Anlæg 14.524,00 0,00 

DRIFT OG KONTORHOLD I ALT 57.334,00 74.878,29 

   
Note 2 TILSKUD TIL MUSIK:   
Kirkekoncerter 9.200,00   

Diverse klassisk musik 26.511,64 103.489,88 

Diverse rytmisk musik 50.301,59 81.918,77 

Kontrast - Spray Paint the Walls 14.352,00   

KMF 336 92.000,00   

MUSIKTILSKUD I ALT 192.365,23 185.408,65 

   
Note 3 TILSKUD TIL TEATER   
Børneteaterfestival - forestillinger m.v. 243.411,16 286.667,53 

Teater    28.684,68 

TEATERTILSKUD I ALT 243.411,16 315.352,21 

   
Note 4 TILSKUD TIL EVENT:   
Event 0,00 54.055,34 

TILSKUD TIL EVENT I ALT  54.055,34 

   
Note 5 TILSKUD TIL DIVERSE   
Foredrag                14.260,00  

Revyaften med Flemming Jensen 8.740,00   

Liv i Sdr. Anlæg - honorar kunstnere 146.520,68   

Liv i Sdr. Anlæg   136.934,76 

Foredrag: Krigen islamisme 4.784,00   

Foredrag: Leif Davidsen 2.207,08   

Tango Event på Scene 7 4.600,00   

Rock i Aulum 20.708,31   

Vores By Vildbjerg 8.796,87   

TILSKUD TIL DIVERSE I ALT 196.356,94 151.194,76 
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Kulturelt Samråd Hernings repræsentantskab  
Pr. 9. februar 2018 

 
 
ABILDÅ BRUNKULSLEJE | Laurits Mosegaard | L.Mosegaard@live.dk 
ABILDÅ FC OG BEBOERFORENING | Martine de Hoon | cornedehoon@hotmail.com 
ALHUSETS BRUGERFORENING | Flemming B. L. Johannesen | flemming@ljohannesen.dk 
AOF | Ulla Christensen | uc@aof-herning.dk 
AULUM BORGERFORENING | Kristian Boe Christensen | kristian.boe.christensen@skolekom.dk 
AULUM HØJSKOLEFORENING | Gudrun Kristiansen | gogjp@fiberpost.dk 
AULUM KUNSTFORENING | Anna-Grethe Østergaard, Ørrevej 25, 7490 Aulum  
BRÆNDGÅRD AMATØR TEATER | Lisbet Sørensen | liddet@yahoo.dk 
CARL-HERNNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM | Lotte Korshøj | chplk@herning.dk 
DACAPO | Lene Mikkelsen | lenedyrmik@gmail.com 
DAGMAR BIO | Jens Udbye | jensudbye@live.dk 
DANMARKS FOTOMUSEUM | Bjarne Meldgaard | mail@fotomuseum.dk 
DEN JYSKE SANGSKOLE | Rikke Ramm Eberlein | rikke@denjyskesangskole.dk 
ENSEMBLE MIDTVEST | Klara Bernat | klara@emv.dk 
ENSEMBLETS VENNER | Niels Gade | nbg@fiberpost.dk 
FERMATEN | Rikke Andersen | rikke@fermaten.dk 
FOF | Kirsten Bjørn Thygesen | kirsten@fofherning.dk 
FOLKEUNIVERSITETET | Iben Østerbye | Ibski0905@gmail.com 
FOLKEVIRKE | Mona Haven Jensen | mhj@bromann.dk 
FORENINGEN NORDEN | Svend Erik Jensen | svenderik482@gmail.com 
FRITIDSGÅRDEN LINDHOLM | Richard Jensen | ingerrichard@youmail.dk 
FRITIDSKLUBBERNE I HERNING | Thue Eriksen | unghn@herning.dk 
GRÆNSEFORENINGEN FOR HERNING & IKAST/BRANDE | Carsten Dalgaard | 
carstendalgaard@mail.tele.dk 
HADERUP KORET | Heine Kusk Madsen | hemads@jubii.dk 
HEART | Holger Reenberg | hr@heartmus.dk 
HEDEKORET | Poul Erik Nørtoft Thomsen | formand@hedekoret.dk 
HERNING AMATØRSYMFONIORKESTER | Else Astrup Jakobsen | elsejak@gmail.com 
HERNING ASTRONOMIFORENING | Hans Rosbjerg | hans@rosbjerg.dk 
HERNING BILLEDSKOLE | Else Egsgaard | else@herningbilledskole.dk 
HERNING BIBLIOTEKERNE | Sara Jørgensen | bibsaj@herning.dk 
HERNING FILMKLUB | Agata Rybacka | herningfilmvaerksted@gmail.com 
HERNING GYMNASIUM | Anette Pedersen | ap@herning-gym.dk 
HERNING HF OG VUC | Kamilla Kvols | kkv@hhfvuc.dk 
HERNING KOMMUNES KULTUR- & FRITIDSUDVALG | Ingelis Sander | byris@herning.dk 
HERNING KORFORENING | Anne Grethe Viuff | hansenviuff@dadlnet.dk 
HERNING MUSIKSKOLE | Shamita Rix | sos.rix@gmail.com 
HERNING TEATER | Lisbeth Stamp | lisbethstamp@hotmail.com 
HISTORISK FORENING FOR HERNING KOMMUNE | Finn Nielsen | fkn@me.com 
HODSAGER OG OMEGNS BORGERFORENING | Anita Marinussen | 
hausted92@hotmail.com 
H.U.F.H. | Peder Brændgaard | frkv@webspeed.dk 
HUSET NO7 | Line Hillerup | no7lh@herning.dk 
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KAMMERKORET NEMO | Britta Svendsgaard | svensgaard@pc.dk 
KFUM & KFUK | Linda Thorkildsen | it@kfum-kfuk.dk 
KIRKERNE I HERNING | Karen Bunk | karenbunk23@msn.com 
KULTURISTEN SKARRILD | Preben Lønne | prebenlonne@gmail.com 
KUNSTWAERKET | Steen Norman Storm Mikkelsen | steen@swinging-europe.dk 
KUNSTFORENINGEN TREHØJE | Ingen repræsentant pt | Ingen repræsentant pt 
LIND BY'S ORKESTER | Poul Lützhøft | poullutzhoft@gmail.com 
LOF | Eva Bønding | midtvest@lof.dk 
MARIE KIKS | Anna Helen Hvelplund | annehelenhvelplund@gmail.com 
MUSEUM MIDTJYLLAND | Kristine Holm-Jensen | khj@museummidtjylland.dk 
MUSEUMSFORENINGEN FOR MUSEUM MIDTJYLLAND, HERNING | Hans Rostholm | 
hansrostholm@outlook.dk 
RYTMISK MUSIK HERNING | Anita Sekkelund | anita@sekkelund.dk 
SKARRILD BORGERFORENING | Tina Pedersen | post@skarrild.dk 
SLÆGTSHISTORISK FORENING | Tage Andersen | tage.andersen@post2.tele.dk 
SMUK TEATER | Thomas Thisted | abbifar@gmail.com 
SMYRNAS BØRNE- & UNGDOMSFORENING | Tabita Gren Funk-Hansen | 
missfunk@gmail.com 
SNEJBJERG AMATØRTEATERFORENING | Jørgen Sommerlund Rasmussen | 
toftbjerg43@mail.dk 
SPLYF | Christina de Laurent Andersen | christinadelaurent@gmail.com 
SWINGING EUROPE | Marie Lilholt | marielilholt@hotmail.com 
SYGEHUSMUSEET | Inger H. Iversen | ihimail@webspeed.dk 
SØNDER FELDING KULTURFORENING | Lene Schmidt | Lene.Schmidt5@skolekom.dk 
TEAM TEATRET | Kristina Kalhøj Sønderup | Kristina.Kalhoej.Soenderup @skolekom.dk 
TEATERTRUPPEN REPLIKKEN | René Foshammer | replikken@replikken.dk 
VILDBJERG AMATØR TEATER | Kirsten Aastrup |kirstenaastrup@hotmail.com 
VILDBJERG FOLKEDANSERE | Gunnar Fich | fich@live.dk 
VILDBJERG KULTURHUS | Grethe Saaby Nielsen | grethesaaby@get2net.dk 
VINDING BORGERFORENING | Jan Grünberger | jan@grunberger.dk 
ØRNHØJ & OMEGNS BORGERFORENING | Helle Riisberg | helle_riisberg@msn.com 
 

 


