
EU PROJEKTET: ”KULTUREL IDENTITET, KULTURKORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN”

Referat af styregruppemøde

tirsdag den 8. august 2006, kl. 15-16.30, lokale B118
på adressen: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Tilstede:

Jan Magnussen (JM)
Vibeke Skov Larsen (VSL)
Bente Høegh (BH)
Jørgen-Ole Bærenholdt (JOB)
Henrik Sparre-Ulrich (HSU)
Ulrik Okkels Iversen (UOI)

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):
Samtidig er det aftalt med interreg sekretariatet, at projektet sender ansøgning om
ompostering fra budgetlinierne faktiske administrative omkostninger og eksterne
lokaleomkostninger – til budgetlinierne eksterne personaleomkostninger og
information. Dette begrundes med, at det i praksis har vist sig mere fremkommeligt
med en effektiv central projektstyring i Hillerød fremfor den oprindeligt planlagte
decentrale projektstyring, hvilket har medført et underforbrug på førstnævnte
budgetlinier.

Ad 3. Projektstatus
Spor 1 – udvikling af uddannelse – værktøjskasse
HSU redegjorde for forårets udvikling og markedsføring af mastermodul i
kulturplanlægning, som er baseret på skriftlig samarbejdsaftale med RUC. Det første
hold på 29 tilmeldte starter den 1. september 2006.

Spor 2 – modelkortlægninger
HSU beskrev de forskellige aktiviteter i foråret og vinteren 2006, heruden:

 Færdiggjørelse af audio-visuel kortlægning af de unges aktivitere og ”ruter” i
Farum kommune.

 Workshop i Simrishamn om Simrishamns kulturelle identitet og kulturstrategi.
 Forhandling og færdigprojektering af pilotkortlægninger af kultur- og

oplevelsesøkonomien i Ny Hillerød kommune og Herlev kommune i efteråret
2006 og vinteren 2007. Endvidere forhandlinger om lignende pilotkortlægninger
i Ängelholm og Simrishamn kommuner.
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 Gennemført videreudvikling af kulturkortlægningsværktøjet ”spørgeskemaet”
ud fra erfaringer med pilotkortlægning i Farum og Malmø juni – august 2005
(se KULTURPIXI 2)

 Udviklet model for kvantitativ kortlægning af de kreative aktører i
Øresundsregionen ud fra fælles regionale standarder.

HSU redegjorde for aktuelle forhandlinger med Sparbankstiftelsen i Malmø om
delfinansiering af kulturkortlægning af de kreative erhverv i Hässleholm og Ängelholm
kommuner i Skåne.

Spor 3 – netværk og konference 24 maj. 2006
HSU redegjorde for, hvorledes forårets aktiviteter og ikke mindst konferencen 24. maj
har skabt meget opmærksomhed omkring projektet. Efterfølgende har der f,eks,
været henvendelse fra en kreds af svenske kulturforvaltere, hvilket har foranlediget
en workshop for partnere og alle kulturchefer i Skåne den 29 august med overskriften
”Kulturplanlægning og kortlægning af kulturen og kreative erhverv i kommuner”.
Desuden planlægges under indtrykket af den store interesse konference med Richard
Florida i november.

Ad 4. Næste styregruppemøde
Næste møde i styregruppen blev aftalt til d. 10. januar 2007 i Region Hovedstaden,
B112, Kongens Vænge 2 i Hillerød.

5. Eventuelt
Projektets identitet
JM kommenterede spørgsmålet om projektets identitet og behovet for en entydig
overskrift eller branding. Herunder blev det diskuteret, hvorvidt projektet
beskæftigede sig med Kulturplanlægning eller Kulturel planlægning. Det blev i lighed
med sidste styregruppemøde besluttet, at Kulturplanlægning er det bedste ord for
projektets emneområde, og at projektet fremover vil hedde Projekt Kulturplan.

10. August 2006 Henrik Sparre-Ulrich


