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Referat af styregruppemøde

fredag den 10. august 2007, kl. 10-12, lokale H7 på adressen: kongens Vænge 2, 3400
Hillerød

Tilstede: Jan Magnussen (JM), Jørgen-Ole Bærenholdt (JOB), Bente Høegh (BH),
Gunilla Janlert (GJ), Henrik Sparre-Ulrich (HSU)

ad 1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

ad 2. Halvårsregnskab og økonomistatus
HSU redegjorde for halvårsregnskab. Det blev i marts 2007 godkendt af interreg sekretariatet,
at der kan ske en ompostering fra budgetlinierne faktiske administrative omkostninger og
eksterne personaleomkostninger – til budgetlinierne eksterne personaleomkostninger og
information. Dette gør det muligt at optimere ressourceanvendelsen sådan at der i efteråret –
foruden studietur – er plads til færdiggørelse og rapportskrivning vedr. de påbegyndte
kortlægningsforløb (Hillerød, Ängelholm, Simrishamn, Malmø, Herlev) samt 2 konferencer
(uddannelseskonference i september på RUC og afsluttende konference i december).

ad 3. Projektstatus
Spor 1 – udvikling af uddannelse – værktøjskasse
Efter gennemførelse af prototype masteruddannelse i kulturplanlægning i efteråret 2006 er
forløbet blevet evalueret og tilpasset i løbet af foråret 2007, ligesom der er anvendt tid til
markedsføring af uddannelsen med henblik på tilsvarende forløb i efteråret 2007. Der er stadig
plads til forbedring af markedsføringen hvad angår segmentanalyse og –fokus samt
indledningsvis udarbejdelse af markedsføringplan, der tilgodeser modtagerorganisationernes
beslutningsprocesser hvad angår tildeling af medarbejderkurser etc..Desuden er der i foråret
2007 anvendt en del tid på nødvendige institutionelle processer som følge af det nye
uddannelsesinitiativ.

Spor 2 - modelkortlægninger
Der er i april-juni 2007 igangsat spørgeskemaundersøgelser af kulturen og de kreative erhverv
i partnerkommunerne Ängelholm, Simrishamn, Malmø samt i Herlev kommune (sidstnævnte
associeret kommune). Afsluttende SWOT-analyser og strategianbefalinger for de nævnte
kommuner (samt for Hillerød) vil blive gennemført (færdiggjort) i efteråret 2007.

Spor 3 – Kulturpixi og Webbaseret værktøjskasse og database.
Der er i foråret 2007 produceret endnu et par numre af Kulturpixi tidsskriftet. Desuden er det
sket en videreudvikling af webbaseret database og værktøjskasse, hvor især webbaseret on-
line datavisualisering af kulturkortlægninger i partnerkommuner er ved at blive implementeret
(on-line start-up oktober 2007).

Projektets 2’ studietur vil blive gennemført i oktober 2007. Den afsluttende konference for
projektet vil blive gennemført i december 2007.

Ad 4. Næste styregruppemøde
Næste styregruppemøde afholdes torsdag den 10. januar kl. 15-16.30

Med venlig hilsen Henrik Sparre-Ulrich


