Samrådets beretning for 2019.
Velkommen til endnu et repræsentantskabsmøde i Samrådet for amatørkultur i
Aarhus Kommune.
Det er jo ikke mange måneder siden vi sidst var samlet, og på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde i oktober, fik vi vedtaget nye vedtægter, og fik sat gang i en
ny epoke i Samrådets virke.
Den dybere baggrund for denne ændring skal jeg nok komme tilbage til lidt senere i
min beretning – men først lige den traditionelle redegørelse for hvad vi i Samrådet
har lavet i det forløbne år.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb, og et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober.
Vi har sædvanen tro uddelt midler til afholdelse af sommeraktiviteter og det blev til i
alt 46 arrangementer og til dette formål har vi brugt 126.300,- kr.
Og vi har i 2018 brugt alle 100.000,- kr. til vore aktiviteter på lokalcentre og
institutioner – så her er alle penge brugt, godt og vel.
Vi har igen i år, pr. 26. oktober søgt Kulturforvaltningen et tilskud til vore fortsatte
aktiviteter, her er der igen tale om administration og sommeraktiviteter, og vi har
tilladt os at søge kr. 32.000,- til dækning af administration, hjemmeside,
mødeudgifter og aktivitetsstøtte, hertil skal så lægges beløbet til sommeraktiviteter.
Vi har modtaget kr. 139.000,- i alt, hvoraf de kr. 11.800,- er til at dække de udgifter
vi har opgjort til kr. 32.000,- så vi er vel knap i mål ???
Vi har også for nyligt indført kontingent for vores medlemsforeninger der ønsker at
deltage og nyde støtte fra Samrådet, f.eks. i forbindelse med sommer- og
vinteraktiviteterne.
Dette har givet anledning til en del spørgsmål fra vore medlemmer, og måske også lidt
udfordringer for bestyrelsen, for på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
blev det vedtaget, at alle har samme status i Samrådet – blot med den forskel at man
ikke nyde, hvis man ikke yder (dette skal forstås økonomisk, dvs. ved modtagelse af
tilskud) til / ved afholdelse af arrangementer.
Som det fremgår af indkaldelsen, har vi i bestyrelsen drøftet dette meget indgående,
da det som nævnt også har medført store udfordringer i bestyrelsen omkring
behandlingen af de enkelte foreningers muligheder og rettigheder – har det medført
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at vi i dag har fremsendt et forslag til præcisering af vore vedtægter på dette punkt
– men det kommer jeg ind på i forbindelse med behandlingen af dette forslag.
Et andet stort område der har fyldt meget det sidste års tid, er samarbejdsaftalen
med Sundhed- og Omsorg, der har resulteret i udsendelse af et
underholdningskatalog til alle frivilligkonsulenter og centre i Aarhus Kommune –
hvilket igen har givet sig udtryk i at vi meget hurtigt måtte melde udsolgt på alle
hylder – det er et luksusproblem – men dog en ting vi i øjeblikket arbejder på at
ændre i samarbejde med MSO.
Vi er i gang med en revision af det omtalte katalog, og Martin vil snarest melde ud til
Jer for at få Jeres bud og materiale til det kommende katalog.
Ud over samarbejdet med MSO har vi jo også et stort engagement i Folkeoplysningen
i forbindelse med mit sæde i Folkeoplysningsudvalget, og en af de opgaver vi på de
sidste har været involveret i er indhentning af børneattester mv.
Det er således, at alle foreninger der ønsker at arbejde under Folkeoplysningslovens
rammer, skal indhente børneattester for de medarbejdere og frivillige der arbejder
med børn – og det er en betingelse, som man skriver under på, når man søger om
godkendelse som forening – der hvor det svipser en gang i mellem – det er, at
foreningerne selv skal meddele forvaltningen at man gør det – og det sker f.eks.
løbende når man aflægger regnskaber til forvaltningen – her skriver man under på tro
og love.
Vi havde mange foreninger på listen ved sidste revision (over 70) og også nogle fra
vores område – derfor vi sendte vi i januar en meddelelse ud via vore
informationskanaler.
Konsekvensen ved manglende indberetning er, at man bliver slettet og skal begynde
forfra med at søge om godkendelsen – og det er jo, for at sige det på jysk – TRÆLS!
Et andet samarbejde vi i bestyrelsen også prioriterer højt, er samarbejdet i
Landssammenslutningen af Kulturelle Samråd i Danmark, hvor vi er repræsenteret i
landsbestyrelsen med en næstformandspost.
Jeg er ikke sikker på, at I er opmærksomme på, hvilke muligheder dette medlemskab
giver Jer som forening – men i Samrådets medlemskab ligger, at alle vores
medlemsforeninger, kan deltage med rabat for medlemskab – det er f.eks. på den
årlige Kulturkonference, men også på kurser og arrangementer som Landsforeningen
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er arrangør af eller understøtter – f.eks. er der et temamøde i Odense her 1. april,
hvor man kan deltage hele dagen for kr. 500,- modsat kr. 900,-.
Vi har naturligvis også deltaget i mange af de temamøder og aktiviteter der har
været i 2018 som jo var Frivillighovedstadsår – vi var bl.a. repræsenteret ved
åbningen i Ridehuset i januar og vores stander har også være luftet ved flere andre
arrangementer rundt omkring.
Og meningen med denne synliggørelse er jo det, at vi som Samråd og
paraplyorganisation kun har Jer som foreninger, til at berette vores eksistens – vi kan
ikke selv producere et kulturprodukt – men kun understøtte Jeres aktiviteter.
De nævnte aktiviteter er alle nogle der fandt sted før vi mødtes den 2. oktober til et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde – hvor bestyrelsen bad om et mandat til at
ændre vedtægter og bestyrelsessammensætning.
Tak for Jeres accept og opbakning til denne ændring – og vi er allerede godt på vej –
om ikke ud af motorvejen, så dog godt på vej ud af motortrafikvejen, hvis jeg må
bruge en metafor.
Vi har siden den 2. oktober arbejdet meget intens, med at finde en fremtidig
struktur for Samrådets virke – og jeg synes vi er kommet rigtig langt – og vi har
allerede haft de første sonderinger både kommunalt, samrådsmæssigt og måske også,
hvem ved – er vi på vej til at blive et egentligt samråd med eget skriveborg i
forvaltningen – men lad os nu se.
Jeg nævnte sidste år dette citat som et godt udgangspunkt for at starte en ny
proces:

"Hvis du giver en mand en fisk, kan han brødføde sig én dag.
Hvis du lærer ham at fiske, kan han brødføde sig resten af
livet"
-og jeg vil sige det på den måde - vi har fået en fisk!
Og hvad mener jeg så med dette.
Jo, vi fået et helt nyt og spændende Samråd, selv om det er de samme mennesker –
så er det lige som om, at vores roller er blevet nye – vi har fået et andet udsyn, for at
sige det på den måde – vores vision, dejligt ord, fik nye vinkler i forbindelse med et
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bestyrelsesseminar, vi afholdte i januar måned – og det er altså underlig hvad en så
forholdsvis lille ændring – af vision og vedtægter kan gøre – nå, jeg er jo nok bare
blevet blændet af at køre på motortrafikvejen!
Men det tror jeg ikke.
Her er lige lidt om hvad der er sket de sidste 2 måneder, når vi lige piller
julemåneden ud:
Vi har været til møde med forvaltningen i Sport- og Fritid, i forbindelse med Sportsog Fritidspolitiken, hvoraf det fremgår at de 4 samråd skal sætte sig sammen for at
drøfte punkter af fælles interesse i politikken.
1. Vi er blevet kontaktet af FrivilligCenter Aarhus for at være evt.
samarbejdspartner i forbindelse kulturelle tiltag på en institution i Aarhus.
2. Vi har haft de første drøftelser med Sundhed- og Omsorg om udsendelse af en
revideret udgave af underholdskatalog til institutioner og råd i Aarhus
kommune.
3. Vi har haft de første drøftelser omkring en forlængelse af samarbejdsaftalen
med Sundhed- og Omsorg.
4. Og sidst men ikke mindst er der opstået en mulighed for at Samrådet for
amatørkultur kan få sit eget lille sekretariat i Foreningernes Hus, i Fjordsgade.
5. Dette er for mig et udtryk for at man ved at ændre lidt i visioner og tankegang
kan komme meget langt med hensyn til at skabe et netværk, der er lidt
anderledes end tidligere.
Blot for at nævne 5 nye tiltag siden oktober - det er også årsagen til, at vi nu
begynder at kikke indad på vores egen opbygning – er vi klar de opgaver som
omgivelserne kræver af os?
Ja, det tror jeg, med ganske få ændringer, så tror jeg, at Samrådets foreninger går
en strålende fremtid i møde
– jeg tror vi i fællesskab kan løfte Aarhus kulturelt
– vi har på flere møder talt for at få en mere stærk profil overfor kulturudvalget –
idet vi mener, at amatørkulturen skal prioriteres og opfattes af kulturudvalget, som
breddeidrætten skal overfor eliteidrætten – de er begge afhængige af hinanden
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– det betyder også, at alle skal yde en indsats på det fælles projekt – og det er det,
vi i bestyrelsen nu vil bruge det kommende år på at få sat lidt mere i scene – det
bliver et spændende år
– det er jeg sikker på, men jeg vil godt advare om, at resultaterne kommer ikke af sig
selv og slet ikke med den fart vi har set de første komme med.
Men ét er sikkert, Samrådet for amatørkultur i Aarhus Kommune er blevet

i det århusianske kulturliv.

Synlige

Jeg vender tilbage med en mere detaljeret årsag, når vi kommer til de ændringer vi
foreslår i forbindelse med vedtægtsændringen, og vi vil også senere præsenterer et
årshjul for bestyrelsens tanker for aktiviteterne i 2019.
Med dette vil jeg sige tak til min bestyrelse for et rigtig godt samarbejde – tak for
Jeres indsats og engagement i de forløbne måneder – det har været spændende og
krævende, men jeg håber at I har lyst og mod på at bruge endnu et par år vores
fælles projekt.

Tak til alle for en positiv medvirken i forbindelse med dette.
Jeg håber i vil være med til en åben debat om vores tanker – og ser frem til en
positiv drøftelse – så hermed vil jeg overlade beretningen til debat.
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