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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?
Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement.
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 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?
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 2019                      
  
Endnu et år er gået, og det er igen tid til Kulturelt Samråd Hernings 
Repræsentantskabsmøde – det møde, der markerer årsskiftet for vores 
paraplyorganisation. Ved ethvert nyt år er det naturligt at se indad og evaluere 
på, hvem man er, og om man er tilfreds med det, man beskæftiger sig med. 

Så hvem og hvad er Kulturelt Samråd Herning? I navnet ligger et fingerpeg om 
vores formål og identitet. 

Kultur kommer af latin og betyder dyrkning, pasning, pleje og forædling. Senere 
fik det den overførte betydning ”dyrkelse af ånden”. Det er netop denne pasning 
og pleje, som vi beskæftiger os med. Vi støtter projekter og er med til at få 
kulturen til at vokse sig stærkere og synligere i vores kommune. 

Samråd er oprindeligt en ”forsamling af personer, der i fællesskab varetager en 
bestemt sag”, og som paraplyorganisation er vi netop det – en række 
organisationer, der alle arbejder omkring kunst og kultur, og som i fællesskab 
gennem forretningsudvalget understøtter det kulturelle arbejde. 

Herning er vores geografiske centrum, men det er selvfølgelig væsentligt at 
understrege, at vi er en organisation for hele Herning Kommune. 

Så vi er et fællesskab, der passer, plejer og forædler de kulturelle aktiviteter i 
kommunen, og hvordan gør vi så det? 

I 2019 har vi givet tilsagn om underskudsgarantier og støtte for omkring 800.000 
kr. Det er ikke alle pengene, der er blevet udbetalt, for der er en række 
arrangementer, der giver overskud eller kun har behov for en del af 
underskudsgarantien – og så kan vi igen love garantier og støtte for de penge, der 
ikke bliver brugt. Vi mener faktisk selv, at vi er ret gode til at støtte de fleste 
aspekter af kulturlivet, men vil gerne opfordre til, at flere aktører melder ind, så 
alle kulturaspekter kommer med. 

Vi har bevilliget penge til omkring 50 forskellige arrangementer og projekter i alle 
hjørner af kommunen lige fra store arrangementer som Herning 
Børneteaterfestival, Kulturfest Herning, den klassiske musikfestival KMF 336 og 
Moorjazz Festival til mindre projekter som freestyle rap, foredrag, fysisk teater i 
Åben skole regi og lokale musicals – og en masse, der ligger derimellem. 

Så man kunne jo synes, at alt går godt, og at der ikke er grund til at ændre noget, 
men forandring er et grundvilkår. 

Når man passer og plejer og forvalter noget, så er det under løbende forandring. 
Det gælder både, når man er forældre, når man passer sin have, og når man 
beskæftiger sig med et vildtvoksende område som kulturlivet. Derfor har vi været 
gennem en proces, hvor vi har vendt vores vaner, vores ideer og vores 
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muligheder, og resultatet af det er allerede på vej. Der er i høj grad grund til at 
tænke ud af boksen, ikke mindst i en tid hvor støttemidlerne til kultur beskæres. 

En af metoderne til at opnå dette er at fokusere på omegnsbyerne i endnu højere 
grad end hidtil. Dermed kan vi understøtte den lokale kulturidentitet og samtidig 
skabe bånd mellem kulturinstitutionerne og de lokale foreninger. Det betyder 
ikke, at vi ikke støtter arrangementer i Herning, men det er klart, at vækst-
vilkårene for kulturlivet er vanskeligere i centerbyerne og i landsbyerne. Det vil vi 
gerne hjælpe med at forbedre. Derfor vil vi også tilbyde jer – vores medlemmer – 
muligheden for at få Samrådets koordinator på besøg i løbet af 2020. Jo mere vi 
ved om jeres hverdag, desto bedre kan vi gøre jeres hverdag lettere. 

I 2019 har vi haft et fantastisk samarbejde i Forretningsudvalget, og det forventer 
vi da også fortsætter fremover. I den forbindelse vil jeg gerne have lov til at sige 
tak til mine kolleger i FU – men en helt særlig tak vil jeg rette til Kristina Kalhøj 
Sønderup, der har valgt ikke at genopstille. Kristina har gennem sit virke både 
som formand og som menigt medlem lavet et fantastisk stort stykke arbejde. Hun 
er i den grad en ildsjæl med en sjælden evne til at udfordre internt for at skabe de 
bedste beslutninger. Jeg har været glad for samarbejdet – og ser frem til at 
samarbejde i nye rammer og projekter.  

Til slut vil jeg rette en tak til alle vores medlemmer. I laver et fantastisk stykke 
arbejde, og det har været spændende at følge jeres projekter. Ligeledes ser jeg 
frem til samarbejdet i 2020 med pOpOp-landet, Børneteaterfestivalens 25-års 
jubilæum og alle de mange andre spændende arrangementer i hele kommunen. 

 
 
 
 
Med venlige hilsner 
 
Thomas Thisted 
Formand 
KULTURELT SAMRÅD HERNING 
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Kulturelt Samråds ledelse og organisering 2019 
 
Forretningsudvalget 
Efter repræsentantskabsmødet den 25. februar 2019 bestod 
forretningsudvalget af følgende medlemmer: 
 
Kristina Kalhøj Sønderup, Team Teatret (genvalgt i 2017 for 3 år).  
Marie Lilholt fra DSI-Swinging Europe (genvalgt i 2019 for 3 år). 
Steen Norman Mikkelsen, KUNSTWÆRKET (nyvalgt i 2018 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). 
Rikke Andersen, Fermaten (nyvalgt i 2019 for 3 år). 
Hans Rosbjerg, Herning Astronomiforening (nyvalgt i 2019 for 3 år). 
 
Suppleanter 
Som suppleanter valgtes 
Kathrine Skjønneman Poulsen, 
Vildbjerg Amatør Teater, 1. 
suppleant. 
Anita Skov Sekkelund, Rytmisk 
Musik Herning, 2. suppleant 
Ingen 3. suppleant valgt. 
 
Konstituering 
Forretningsudvalget 
konstituerede sig på det første 
møde den 26. marts 2019 med 
Thomas Thisted som formand og 
Marie Lilholt som næstformand. 
Desuden nedsattes et 
administrations-udvalg til at 
behandle hastesager mellem 
møderne bestående af formand 
og næstformand samt 
forretningsudvalgsmedlem Hans 
Rostholm og samrådets 
koordinator Carsten Gjerløv.  
 

Repræsentantskabsmøde 2019 
En gang årligt indkalder Kulturelt Samråd 

alle medlemmer til ordinært 

repræsentantskabsmøde. I 2019 fandt 

mødet sted i Team Teatret i Herning.  

Programmet bød på oplæg om samrådets 

nye puljeretningslinjer, Åben Skolepuljen, 

samt om Kvikpuljen.  

Indledningsvis, og under en let anretning 

med lækkert smørrebrød, fortalte Team 

Teatrets leder Dorthe Bebe om Teatrets 

historie, der trækker tråde tilbage til 1965 

med teatertruppen Team – som udsprang af 

det aarhusianske avantgarde-teater 

Vestergade 58 – De flyttede ind i den gamle 

Fotorama-bygning i Jyllandsgade i august 

1968. Det skete som resultat af et 

samarbejde med den lokale 

teaterforeningsformand K. O. Jensen. 

 

Team Teatret er stadig en progressiv 

indpisker og sparringspartner i Herning og 

omegns kulturliv. 

Se mere her: https://teamteatret.dk/ 
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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 2018 
Ved kulturprisuddelingen på Herning Rådhus den 25. juni kunne borgmester 
Lars Krarup afsløre, at Herning Kommunes Kulturpris 2018 tildeltes 
MidtVest Pigekor. 
 
- Årets prismodtager er ikke bare én person - det er rigtig, rigtig mange 
personer, der siden år 2000 har bidraget til, at Herning Kommune lyder 
godt. I de 19 år, der er gået, har årets prismodtagere været med til at sætte 
Herning på Danmarkskortet. Og undervejs har hundredvis af børn og unge 
fået store oplevelser, lød det blandt andet i Lars Krarups tale. 
 
MidtVest Pigekor, der faktisk er vokset til at omfatte både pigekor, 
juniorkor og børnekor, er en integreret del af det meget store kor-miljø, 
som er opbygget i Herning siden årtusindeskiftet. Korene er en del af Den 
Jyske Sangskole, der gennem årene har styrket og udviklet tusindvis af 
børnestemmer og børneliv. Siden 2014 har det nationale samarbejdsforum 
Sangens Hus også haft udgangspunkt i Herning. 

Midtvest Pigekor - pressefoto 
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I sin tale takkede borgmester Lars Krarup de mange børn, unge, forældre og 
frivillige, der gennem årene har sikret, at MidtVest Pigekor i dag er et af 
landets mest anerkendte, og så takkede han korets leder Dorte Bille, der i år 
2000 fik ideen til et pigekor i Herning Kommune. 
 
- Jeg er meget stolt over, og meget glad for, denne anerkendelse af mit 
arbejde og af det kor, vi stiftede i 2000. Det er lykkedes at fastholde og 
udvikle den vision og den idé, vi lagde til grund. Og vi får fantastisk støtte og 
opbakning fra Herning Kommune. Det er vi meget taknemmelige for, sagde 
Dorte Bille efter at have fået prisen overrakt af borgmester Lars Krarup. 
 
MidtVest Pigekor består af ca. 40 piger i alderen 12-21 år. Fødekæden 
starter med MidtVest Børnekor og MidtVest Juniorkor. På den Jyske 
Sangskole får pigerne undervisning i solosang og hørelære og spiller også på 
et instrument.  
 
MidtVest Pigekor er det eneste danske kor, der kombinerer sang og 
bevægelse med klassisk stemmetræning. De leverer korsang på et meget 
højt niveau og udvikler et nyskabende kormiljø for unge sangtalenter. I de 
seneste år har en række sangere fortsat uddannelsen på MGK og studerer 
nu klassisk sang på et af musikkonservatorierne.  
 
Desuden har de markeret sig internationalt og rejser ca. 1 gang om året på 
koncertturné i udlandet, og det internationale arbejde omfatter også 
udveksling med forskellige andre kor på højt niveau.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturelt Samråd Herning har to pladser i 
bedømmelsesudvalget til Herning 
Kommunes Kulturpris. I 2019 har pladserne 
været besat af Thomas Thisted og Marie 
Lilholt. 
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Kultursamarbejdets Kulturpriser 2018 
KulturPrisen 2018 gik til direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro 
Kommune, Ingeborg Svennevig, og KulturVækstPrisen tildeltes foreningen 
Urban Street Zone i Brande. 

De to kulturpriser blev uddelt i forbindelse med generalforsamlingen i 
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland den 25. april i MCH Jyske Bank 
Boxen i Herning.  
 
Formanden for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, Johs Poulsen, 
begrundede, hvorfor Ingeborg Svennevig blev valgt til at modtage 
KulturPrisen 2018.  
- Hendes visionære tilgang til det kulturhistoriske museumsområde har 
været til inspiration for ikke blot andre i hele det midt- og vestjyske, men 
også for museer på nationalt plan. Det har tiltrukket investorer ude fra, som 
tilsammen har bidraget med mere end 100 mio. kr. til projekter, der er til 
gavn for befolkningen. Det er til sammenligning mere, end 
kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 indsamlede i alt, sagde Johs 
Poulsen, der er kulturudvalgsformand i Herning. 
 
KulturPrisen gives for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det 
midt- og vestjyske og er på 15.000 kr. og et diplom.  
 
Næstformand for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, Henrik 
Thygesen, var imponeret af Urban Street Zones engagement og energi. 
 - Gadekulturen vinder heldigvis større og større anerkendelse. I Brande 
betyder det, at flere hundrede børn og unge hver uge nyder at være en del 
af denne udviklende og inspirerende gadekultur. Urban Street Zone har 
udbygget deres imponerende selvbyggede skaterområde med en ny hal. 
Det arbejde for og med unge skal belønnes med KulturVækstPrisen 2018, 
sagde Henrik Thygesen, der er kulturudvalgsformand i Lemvig.  
 
KulturVækstPrisen gives til kulturiværksættere eller talenter fra det midt- 
og vestjyske område og er på 10.000 kr. og et diplom.  
 

• Det var 12. gang, de to kulturpriser uddeltes.  

• Priserne var indstiftet i 2007 af bestyrelsen for Kultursamarbejdet i Midt- 
og Vestjylland, der er et samarbejde mellem ca. 70 kultursteder og syv 
kommuner.  

• De syv kommuner er Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, 
Herning, Ikast-Brande samt Skive. 
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Aktiv Ferie Herning 
I skolernes sommerferie og efterårsferie inviterer Herning Kommune i 
samarbejde med Herning Idrætsråd, Kulturelt Samråds koordinator 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 2019 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 femte 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. 

Aktiv Ferie på Herning Billedskole.                       (Foto: Herning Billedskole) 
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Kulturelle Samråd i Danmark 
Kulturelt Samråd Herning er medlem af landsforeningen Kulturelle Samråd i 

Danmark, som i 2019 havde 35 medlemmer. 

Den 1. april var der møde i Odense, hvor temaet var ”Kulturens rolle i 
kommunerne”. Der var indlæg om blandt andet samarbejde og samskabelse 
mellem kommunerne og det kulturelle foreningsområde.  

I dagene 27.-29. september gennemførtes den årlige kulturkonference, 
denne gang i samarbejde med Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup. Der var 
oplæg om bestyrelsesarbejde samt om verdensmålene og foreningslivet. 
Deltagerne hørte om Høje-Taastrups kulturpolitik og om samarbejdet 
mellem de lokale kulturhuse samt om det spændende HOPE-projekt, der 
drejer sig om performance og dannelse for børn og unge med 
udgangspunkt i musik, sang og dans. Der var workshops om åbne kulturelle 
fællesskaber, om Pop-up kultur og om børn og unge i kulturlivet. Desuden 
var der en lang, guidet bustur rundt i Hedeland Naturpark, hvor der blandt 
andet er amfiteater, veteranbane og kælkebakke. Mange klubber og 
foreninger har aktiviteter i området. Konferencen havde i alt 43 deltagere. 
Fra Kulturelt Samråd Herning deltog Carsten Gjerløv, Anita Marinussen, 
Anna-Grethe Østergaard og Hans Rostholm. 

I forbindelse med konferencen afholdt landsforeningen den årlige 
generalforsamling. Ved den efterfølgende konstituering genvalgte 

bestyrelsen Hans Rostholm som formand, hvilket han har været siden 1995.  

Kulturelle Samråd i Danmark har siden 2000 modtaget midler fra 
Kulturministeriet til drift af landssekretariat og har også i de seneste år 
modtaget midler fra blandt andet EU til forskellige projekter. 
Landsforeningen har i en årrække haft kontor på Vartov i København og har 
siden 2002 haft Bente Schindel ansat som sekretariatsleder. Kulturelle 
Samråd i Danmark har en ret presset økonomi, da tilskuddet fra 

Kulturministeriet langt fra er fulgt med den almindelige prisudvikling. 

Kulturelt Samråd Herning har indgået aftale med landsforeningen Kulturelle 
Samråd i Danmark om, at landsforeningens kulturkonference i 2021 skal 
foregå i Herning. Det bliver i dagene 17.-19. september. Herning var også 
værtsby for konferencerne i 1980 og 1995.  
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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 Thomas Thisted. 
 
Fondskapitalen, inklusiv tilskud for 2019, pr. 29. januar 2019 udgør 401.022 
kr. Heraf er der tidligere bevilliget 103.147 kr. til Stakroge Beboer- og 
Kulturhus, Sørvad Hjemmeværnsgård og Stakroge Gl. Skole, som endnu ikke 
er udbetalt. 
Herefter er der 297.875 kr. til rådighed i puljen til forsamlingshuse i 2019. 
 
Forsamlingshuskontoen 
Følgende forsamlingshuse har modtaget støtte i 2019: 

 
Medborgerhuskontoen  
Medborgerhusene i Herning Kommune blev i brev af 17. december 2018 
bedt om at indsende ansøgninger om støtte fra Jubilæumsfondens 
forsamlingshusdel senest den 16. januar 2019. 
Forvaltningen har modtaget tre ansøgninger: 
 
Fondskapitalen pr. 29. januar 2019 udgør 78.535 kr. til puljen for 
medborgerhuse, og følgende blev besluttet: 
 
- der bevilges et tilskud Alhuset på 9.625 kr. til montering af stor Flat Ring 
loftslampe 
- der bevilges et tilskud til Dagmar Bio på 18.739 kr. til nedtagning af 
gammel terrasse og opbygning af ny terrasse 
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- der bevilges et tilskud til Huset No7 på 50.171 kr. til renovering af loft og 
vægge samt akustiske forbedringer i Store Sal. 
- de bevilgede tilskud på i alt 78.535 kr. finansieres af Jubilæumsfondens del 
til medborgerhuse. 
 
Udsmykningskontoen  
Forvaltningen oplyser at tilskud til udsmykning af kunstbussen på 90.000 kr. 
ikke forventes anvendt.  

Saldo til kunstogudsmykningsdelen udgør herefter 143.194 kr. 

 
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, Herning Teater og MCH Herning 
Kongrescenter. 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 musikforeningens 
midler, bortfaldt med virkning fra 2016. På bestyrelsesmøde og 
generalforsamling den 12. marts 2019 vedtog man, at Dacapo fortsat er på 
stand-by og afventer, hvad der sker.  
På generalforsamlingen den 18. februar 2020 vedtog man at opløse 
foreningen. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 
27. februar 2020. 

 

KMF 336 
KMF 336 - Klassisk Musik Festival i Herning og Ikast-Brande kommuner - 
blev gennemført i 2018, og nu arbejdes der på den 8. festival, som finder 
sted i perioden fra lørdag den 31. oktober til søndag den 15. november 
2020. For at undgå, at åbningskoncerten falder sammen med en anden stor 
klassisk koncert i Herning, starter festivalen en dag tidligere end normalt, 
således at den varer mere end de sædvanlige 336 timer. Lige fra den første 
festival i 2004 har arbejdsgruppen bag festivalen bestået af lokale ildsjæle 
og repræsentanter fra de kulturelle samråd i de to kommuner.  Fra Kulturelt 
Samråd Herning deltager Hans Rostholm og Rikke Andersen, og samrådet 
har desuden udpeget Tove Ertner Larsen, som tidligere var medlem af 
samrådets forretningsudvalg.  
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Arbejdsgruppen tager sig først og fremmest af åbningskoncerten, 
afslutningskoncerten og den fælles markedsføring. Åbningskoncerten i 
2020, ”Dansk Guld”, bliver med musik fra Dansk Guldalder, blandt andet en 
række Weyse-sange, Kuhlaus ”Elverhøj” og Gades ”Elverskud”.  
Afslutningskoncerten er en koncertopførelse af Mozarts ”Tryllefløjten”. Ved 
åbningen deltager et stort amatørkor, som etableres specielt til denne 
koncert. Som altid bruges der så vidt muligt lokale kunstnere. I 
”Tryllefløjten”, hvor der samarbejdes med Den Jyske Sangskole, kan man 
således opleve 13 lokale sangsolister.  
 
Desuden gennemfører arbejdsgruppen andre koncerter og aktiviteter. 
Blandt andet bliver der i 2020 operaværksted for skoleelever. Der arbejdes 
på, at festivalens aktiviteterne bliver godt spredt i de to kommuner, og der 
samarbejdes med en række lokale arrangører, som kan udnytte den fælles 
markedsføring.  
 
KMF 336 søger ligesom tidligere år støtte hos de kulturelle udvalg og de 
kulturelle samråd i de to kommuner. Til festivalen i 2020 er der allerede 
tilsagn om en betydelig støtte fra en række sponsorer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glæd dig f.eks. til søndag den 15. november 2020 i MCH Herning Kongrescenter, hvor 
afslutningskoncerten er en koncertant opførelse af Mozarts Tryllefløjten. 
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Kulturfest 2019 – ”En opdagelsesrejse” 
I juni bød Herning igen på en uge spækket med kultur inden for alle genrer 
– i år med titlen ”En opdagelsesrejse”. Kulturfesten fandt sted den 8. – 15. 
juni 2019. Det var en uge fyldt med kunst og kultur i hele Herning 
Kommune, som blev skudt i gang med Rock i Aulum, og sluttede i Herning 
med bl.a. stor udendørs koncert og fejringen af Team Teatrets 50-års 
jubilæum. 

Den Røde Rejsekuffert af Det Lille Verdensteater (foto: Kulturelt Samråd) 

 
Kulturelt Samråd Herning havde igen i år valgt at sætte fokus på børnene og 
deres familier, så den 15. juni blev Kulturgården spækket med kultur, 
underholdning og farver for børn, unge og deres familier. I år blev der atter 
oprettet en særlig pulje, der kunne søges af foreninger og kultur-
institutioner, som ønskede at deltage i programmet til Kulturfesten 2019.  
 
En del af programmet stod Samrådets medlemmer således for, ligesom der 
også var inviteret kunstnere ind udefra. Dagen i Kulturgården bød på bl.a. 
koncert, dans, teater, cirkusskole og cirkusopvisning, sanseoplevelser og 
workshops.  
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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 
lysten til at opsøge og deltage i kulturtilbud i Herning Kommune og give 
mulighed for ny læring og en berigelse af børne- og ungdomslivet. 
 
Der skal lyde en varm tak til alle medvirkende foreninger, institutioner, 
arrangører og andre frivillige for deres store engagement. 
 

Herning Børneteaterfestival 2019 
I 2019 åbnede vi dørene til Herning Børneteaterfestival for de 0 til 12-årige, 
i samrådets regi, for 24. gang.  
Festivalen gav mulighed for, at børn og forældre kunne opleve professionel 
scenekunst i 9 oplandsbyer, nemlig Aulum, Haderup, Hodsager, Kibæk, 
Skarrild/Karstoft, Vildbjerg, Vind, Sdr. Felding og Kølkær – samt 
byområderne Holtbjerg og Gullestrup, hvor Gullestrup var med for første 
gang. 
 
 

Herning Børneteaterfestival 2019 – Photobooth.                                            (Foto: Kulturelt Samråd Herning). 
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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.  
 
Kulturelt Samråd har i alle årene haft stort fokus på udbredelsen af 
aktiviteter til hele kommunen. Med endnu en 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 om at 
løfte opgaven. 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 47 
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. 
 
Som noget nyt i år udvidede vi med en frivilligforestilling for de mange 
fantastiske frivillige og aktører, som er med til at sikre at alle besøgende fik 
en god oplevelse i Herning. 
 
Ligesom Bifrost, som år efter år stiller an med en god håndfuld frivillige 
unge mennesker, var nogle af Parkskolens elever også behjælpelige med 
frivillige hænder til 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 6. 7. og 8. november 2020, hvor vi har 25-års 
jubilæum, og hvor målet igen er at bringe professionel scenekunst til børn i 
deres nærområde. 
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Fra den 6. til den 8. november 2020 

 
 
Medlemsbesøg 
Et arbejdsudvalg har iværksat en proces, der i 2020 skal forbedre 
kvalificeringen af fremtidige medlemsbesøg.  
 
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. 
 
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 
 
 

 
 

mailto:kshcg@herning.dk
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Nye medlemmer 
Det er positivt, at Kulturelt Samråd igen i år har oplevet tilgang af nye 
medlemmer. I alt har fire foreninger siden repræsentantskabsmødet i 2019 
fået godkendt deres medlemsansøgning af forretningsudvalget.  
Kulturelt Samråd Hernings repræsentantskab har nu 75 medlemmer, hvilket 
er det højeste antal i de godt 54 år, der har været et kulturelt samråd i 
Herning. 
 
De nye medlemmer er følgende: 

- Vildbjerg Netværks Café 
- Kultivator 
- Kulturkompagniet 
- Dansk Musiker Forbund Herning 

 

 
DMF Band Battle 2020 – Bandet Ceen deltog i konkurrencen (Foto: Jann Guldhammer). 

 

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.  
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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.  
Samarbejderne med støtte fra Åben Skolepuljen har i år været mellem 
Smuk Teater og Team Teatret, samt projekter i Abildå Brunkulsleje. 
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. 
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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. Kvik-
puljen 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 2019: 
TITEL               Arrangør 

Højskolesang i Hodsager Hodsager Netværk 

Frekvens - Musikarrangement/Scene 7 Rytmisk Musik Herning 

Frøken Nitouche - Musical SMUK teater 

Syng julemusik på Den Jyske Sangskole Herning Korforening 

Forårskoncert  HASO 

Væveworkshop for børn og voksne Museum Midtjylland 

Herning Tango Festival 2019 Tango Midtvest 

En Universel Opdagelsesrejse Herning Astronomiforening 

Kulturfest Herning Photobooth UngHerning 

Silent Disco Fermaten 

Anne Marie Lauersen´s hus  Vildbjerg Amatør Teater 

Værkstedsudstilling med åben workshop Franz Jensen 

Intim koncert m. Sylvester Larsen og Nåleøjet Berit Skovlod Kold 

Takt og Tone i Feldborg Feldborg Borgerforening 

Musikalsk Stormøde Fermaten 

Minderne har man da lov at ha` Vildbjerg Amatør Teater 

Årets Billede Studsgård Borgerforening 

Sørvad Revy Vinding UIF amatør forening 
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Puljen til kulturelle aktiviteter - Kulturpuljen 
Kulturelt Samråd Herning har i 2019 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 fik tilsagn om underskudsgaranti af Kulturelt Samråd i 2019 via 
den ordinære pulje: 
 

• ”Hula Hula Fest blev for første gang afholdt den 12. januar af 
Vildbjerg Netværks Café, som en kulturelt træningsplatform for unge. 
Arrangementet foregik i salen på Hotel Vildbjerg. 

• Sdr. Felding Kulturforening afholdt sammen med Indre Mission i Sdr. 
Felding og Sdr. Felding Menighedsråd ”Højskoledag” den 25. januar 
med foredrag om formiddagen og musik, sang og fællessang om 
eftermiddagen. 

• Forestillingen ”Intet betyder intet” blev fremvist den 12. marts, på 
Team Teatret, og var også en del af Åben Skoleprojekt i samarbejde 
med SMUK Teater og Herningsholm Skolen.  

• ”Orla” - MidtVest Børnekor fremviste den 15. maj, en opførelse af 
værket Orla. Formålet var at udbrede kendskabet til værket, samt at 
give oplevelsen af at arbejde sammen med professionelle musikere.  

• Hodsager Borgerforening bød, i samarbejde med projekt Kunsthallen 
og Landsbyerne, kunsten indenfor byskiltet, og fra den 2. juni og en 
uge frem, gav tre internationale kunstnere deres bud på en 
kunstnerisk fortolkning af byen.  

• 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. 

• Søby Brunkulsmuseum og Søby Borgerforening afholdt den 12. juni, i 
samarbejde med Fermaten, en koncert med Laura Mo. Koncerten 
indgik som en del af Kulturfest Herning.  

• Teaterforeningen splyf afviklede ”Hvordan laver man en musical?”, 
fra den 27. til den 30. juni i  Gamle Herning Højskole. 
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• ”Klang” – et efterårsprojekt i Herning Korforening. Det blev til elleve 
koncerter hen over efteråret med premiere den 12. august. Projektet 
blev afviklet i samarbejde med Den Jyske Sangskole og 
Netværksgruppen Herning Synger.  

• For tredje år i træk leverede Rytmisk Musik Herning heldags- 
koncertarrangementet for Up-coming rytmisk amatørmusik: ”Scene 7 
Open Air” den 24. august.  

Scene 7 OPEN AIR 2019 i Kulturgården.  (Foto: Peter Buur) 

• ”Mød mig i mørket” er en teaterforestilling fra Kulturkompagniet, 
hvor indholdet er baseret på fortællinger eller historier fra den egn, 
hvor forestillingen foregår. De to forestillinger blev spillet den 29. 
august og 5. september.  

• Et musikalsk Talkshow af Steffen Jungersen. Den 28. september 
åbnede Huset No7, i samarbejde med Rytmisk Musik Herning, dørene 
til en aften til minde om Kim Larsen. 

• Beat 'Em Up Herning blev arrangeret af Patrick Jacobsen, og blev 
afholdt den 2. november. Beat 'Em Up Herning er en Freestyle Rap 
konkurrence, hvor det gælder om at konkurrere lyrisk til et beat over 
et emne valgt af publikum.  

• Moorjazz Festival blev afholdt for første gang den 9. november, hvor 
Swinging Europe og Fermaten gik sammen om at udleve drømmen 
om at skabe en jazzfestival i Herning.  
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Moorjazz Festival på Gamle Herning Højskole.  (Foto: Morten Mosgaard) 

 

• Feldborg Sogns Menighedsråd inviterede den 4. november til en 
kammerkoncert i Feldborg Kirke med Østjysk Kammerkor og Michala 
Petri.  

• New Breed Festival, der blev afholdt den 5. oktober med Amir 
Rehman i spidsen, er en platform for lokale bands, der spiller deres 
egne originale sange. Hovedfokus er støtte til det lokale miljø og at 
fremhæve vækstlaget i Herning.  

• Kulturisten i Skarrild Inviterede, den 12. november, Mikkel Beha 
indenfor med foredraget ”Den hvide verden”. Her gav han publikum 
et indblik i familiens nyeste rejseeventyr, hvor kursen er sat mod 
nord.  

• Den 24. november blev de lokale, samt oplandet, inviteret til en 
julekoncert med True Gospel Singers i Aulum Kirke. 

• Vind Musikforsyning bød på en aften med kormusik med nogle 
eksempler fra VoNo ́s forestillinger og et indblik i livet som 
professionel musiker.  Arrangementet ”VoNo” fandt sted i Vind 
Landsbycenter den 5. december.  

• MidtVest Børnekor og MidtVest Juniorkor ønskede at give publikum 
en sanselig juleoplevelse med arrangementet ”julemusik med 
gåsehudsgaranti”, som den 9. december blev afholdt på Parkskolen i 
Herning. 
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Kulturelt Samråd Hernings repræsentantskab  
Pr. 11. februar 2020 

 
 
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-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM | Lotte Korshøj  
DACAPO | Lene Mikkelsen  
DAGMAR BIO | Jens Udbye  
DANMARKS FOTOMUSEUM | Keld Nielsen 
DANSK MUSIKER FORBUND HERNING | Jann Guldhammer 
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  
HAMMERUM 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 | Steen Mikkelsen 
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 
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HUSET NO7 | Line Hillerup 
KAMMERKORET NEMO | Britta Svendsgaard 
KFUM & KFUK | Linda Thorkildsen 
KIRKERNE I HERNING | Karen Bunk  
KULTIVATOR | Peter Thaisen 
KULTURISTEN SKARRILD | Preben Lønne 
KULTURKOMPAGNIET | Jørgen Rasmussen 
LIND BY'S ORKESTER | Poul Lützhøft 
LOF MIDTVEST| Eva Bønding 
MUSEUM MIDTJYLLAND | Anne Line Trøllund Nielsen 
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 | Jørgen Markmøller 
SMUK TEATER | Thomas Thisted 
(SMYRNA) XPECT KIDZ | Tabita Gren Funk-Hansen 
SNEJBJERG AMATØRTEATERFORENING | Ingen repræsentant pt 
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 
VILDBJERG NETVÆRKS CAFÉ | Hans Henrik Amtrup  
VINDING BORGERFORENING | Jan Grünberger 
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 
http://kultureltsamraadherning.dk/ 

 
 

mailto:kshcg@herning.dk
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Kulturfest 2020 i samme uge – men vendes på hovedet 
 
I 2020 vender Kulturfest Herning tilbage, og det bliver – for tredje år i træk 
– i uge 24 (fra 6. – 13. juni) at foreninger, kulturinstitutioner og alle andre 
interesserede får mulighed for at vise sig frem for borgerne i kommunen. 
Temaet i 2020 er “En for Alle”. 
 

 
Husk at du også kan søge midler til alle åbne kulturarrangementer i 
forbindelse med KULTURFEST HERNING via Kulturelt Samråd Hernings 
kulturpulje. 
 
Se i øvrigt meget mere om KULTURFEST HERNING på hjemmesiden: 
http://herningerkultur.dk/kulturfest-herning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Regnskab for Kulturelt Samråd Herning 2019 
Pr. 31. december 2019    
   

   

 2018 2019 

INDTÆGTER   

   
Tilskud til kontorhold fra Herning Kommune 50.000,00 51.000,00 

Tilskud fra Herning Kommune / Rådighedsbeløb 625.000,00 636.000,00 

Overført fra 2018/19 285.000,00 177.000,00 

Tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget "Børneteaterfestival" 50.000,00 0,00 

Teaterrefusion fra staten  112.500,00 162.870,00 

INDTÆGTER I ALT 1.122.500,00 1.026.870,00 

   

   
UDGIFTER   
Note 1: Drift/kontorhold  260.460,62 169.804,77 

Note 2: Tilskud til musik  207.456,82 186.371,65 

Note 3: Tilskud til teater  409.055,31 420.035,56 

Note 4: Tilskud til andre arrangementer  20.700,00 32.305,80 

Note 5: Tilskud til diverse  47.786,25 39.623,64 

Note 6: Tilskud til Åben Skole   23.460,00 

UDGIFTER I ALT 945.459,00 871.601,42 

   

   
RESULTAT   
Overskud overføres til 2019/2020 177.041,00 155.268,58 

Samrådets beholdning 177.041,00 155.268,58 

 
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" udbetalt i 2019 er fordelt under de respektive kategorier i noter. 
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Regnskab for Kulturelt Samråd Herning 2019 
Noter  
           
   

 2018 2019 

Note 1 DRIFT/KONTORHOLD   
Kontorartikler, forplejning, diverse møder, gaver 
m.m. 51.637,84 48.507,81 

Kontingenter, konferencer, kurser og transport 18.132,06 19.269,96 

Udgifter i forbindelse med Kulturfest  190.690,72 102.027,00 

DRIFT OG KONTORHOLD I ALT 260.460,62 169.804,77 

   
Note 2 TILSKUD TIL MUSIK:   
Kirkekoncerter 10.546,00 4.692,00 

KMF 336 92.000,00 92.000,00 

Diverse klassisk musik 48.877,30 2.760,00 

Diverse rytmisk musik 56.033,52 86.919,65 

MUSIKTILSKUD I ALT 207.456,82 186.371,65 

   
Note 3 TILSKUD TIL TEATER   
Børneteaterfestival - forestillinger m.v. 388.622,00 373.143,61 

Teater  20.433,31 46.891,95 

TEATERTILSKUD I ALT 409.055,31 420.035,56 

   
Note 4 TILSKUD - ANDRE ARRANGEMENTER:   
Festivaler, workshops og billedkunst 20.700,00 32.305,80 

TILSKUD TIL ANDRE ARRANGEMENTER I ALT 20.700,00 32.305,80 

   
Note 5 TILSKUD TIL DIVERSE   
Foredrag 15.180,00 15.640,00 

Historisk og Naturfaglig Undervisning, Abildå  5.520,00   

Diverse tilskud til Kulturfest 12.140,32 12.880,00 

Tilbagebetaling fra Karstoft Samlingshus -1.595,74   

Skarrild - tilskud til børneteaterfestival 1.322,82   

Indvielse af ny pausesal i Dagmar Bio 4.909,12   

Those about to rock 10.309,73   

Diverse restbeløb HBTF 2018   9.723,64 

SVAR værkstedsudstilling   1.380,00 

TILSKUD TIL DIVERSE I ALT 47.786,25 39.623,64 

   
Note 6 TILSKUD TIL ÅBEN SKOLE   
Abildå Brunkulsleje                  2.300,00  

Team Teatret                  2.760,00  

Team Teatret                18.400,00  

TILSKUD TIL ÅBEN SKOLE I ALT                23.460,00  
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Tak til alle de mange frivillige, der gjorde Herning Børneteaterfestival 2019 til en kæmpe 
succes. Vi er klar igen for 25. gang i 2020 fra den 6. til den 8. november. 

Kontakt os gerne, hvis du eller din forening har lyst til at bidrage med noget - eller bare 
har lyst til at være frivillig.   

Se mere på vores hjemmeside: http://herningbørneteaterfestival.dk 


