
Referat af styregruppemøde

onsdag den 10. januar 2006, kl. 15-16.30, lokale H2 på adressen: kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Tilstede:

Jan Magnussen (JM)
Jørgen-Ole Bærenholdt (JOB)
Lene Herdel (LH)
Bente Høegh (BH)
Gunilla (GL)

ad 1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

ad 2. Halvårsregnskab og økonomistatus
HSU redegjorde for halvårsregnskab, hvor forbruget på posterne eksternt personale, information og
investering følger de tilsvarende budgetlinier (se statusrapport). Man må dog forudse, at
finansieringsbehovet på områderne eksternt personale og information i 2007 vil være større end
budgettet. Derfor er det preliminært aftalt med Interreg sekretariatet, at der kan ske en ompostering
fra budgetlinierne faktiske administrative omkostninger og eksterne personaleomkostninger – til
budgetlinierne eksterne personaleomkostninger og information.

ad 3. Projektstatus

Spor 1 – udvikling af uddannelse – værktøjskasse
HSU redegjorde projektets fremskridt inden for spor 1, hvor fokus i efteråret 2006 især har været
gennemførelse af prototype mastermodul uddannelsen ”Kultur som motor i kommunal og
regional udvikling”. Ressourcemæssigt har spor 1 derfor udgjort en hovedaktivitet for projektet
i efteråret 2006, idet 29 studerende fra Norge, Sverige og Danmark i efteråret 2006 har
gennemgået tre internatforløb henholdsvis d. 7-9. september på Hotel Frederiksdal i Lyngby,
27-28 oktober i Roskilde og 17-18. november i Helsingborg. Udover internatforløb
gennemfører de studerende projektarbejde og afslutter forløbet med eksamen i januar 2007.

Spor 2 - modelkortlægninger
HSU beskrev de forskellige konkrete pilotkortlægningsaktiviteter i efteråret 2006, herunder
kortlægning af kulturen og de kreative erhverv ud fra DS data i Roskilde, Gribskov, Hillerød og
Herlev kommuner. Desuden er der gennemført spørgeskemaundersøgelse i Hillerød og planlagt
tilsvarende undersøgelser i Herlev og Ängelholm. Resourcemæssigt har der her især været tale
om udgifter til DS datakøb og databearbejdning, herunder visualisering af data.

Spor 3 – Kulturpixi og Webbaseret værktøjskasse og database.
HSU redegjorde for produktion af Kulturpixi 1-3 samt videreudvikling af webbaseret database
og værktøjskasse, hvor der har været afsat en del ressourcer til temaudvikling.

GL fra Simrishamn anførte, at der var behov for status- og erfaringsudvekslingsmøde mellem
projektpartnerne vedrørende gennemførte kortlægningsaktiviteter. Det aftaltes at organisere
et sådant partnermøde i begyndelsen af marts 2007.



Desuden blev drøftet muligheden for studietur til Berlin – herunder spørgsmålet om
tilstrækkelige ressourcer hertil.

Med hensyn til tilbageværende ressourcer i projektet vil i 2007 især blive prioriteret den
konkrete anvendelse, formidling og forankring af de udviklede kortlægnings- og
planlægningsværktøj.

Den afsluttende konference for projektet vil blive gennemført i november 2007.

Ad 4. Næste styregruppemøde
Næste styregruoppemøde afholdes fredag den 10. august kl. 10-12.


