Samrådets beretning for 2020.
Velkommen til repræsentantskabsmøde i Samrådet for amatørkultur i Aarhus
Kommune.
Det er jo år 1 med den nye struktur for Samrådets bestyrelse, dvs. det første år,
hvor vi ikke har udpeget / valgt medlemmer ud fra hvilken gruppe de tilhører, men ud
fra, at bestyrelsen skal dække Samrådet som paraplyorganisations interesser – og
meningen er, at Samrådet i højere grad end tidligere skal virke som rådgiver, og
inspirator for Samrådets medlemsforeninger – og dermed også være deres talerør på
det politiske plan, og i samarbejde med andre Samråd og Samvirker formidle nyheder
og ressourcer til medlemsforeningerne.
Er det så lykkedes – ja, det mener jeg helt bestemt at kunne sige et stort JA til.
Lad mig starte med nogle konkrete tal for det forgangne år:
Samrådet har foruden sidste års repræsentantskabsmøde, afholdt 8
bestyrelsesmøder.
Vi har ydet støtte til 40 forestillinger under ”Sommeraktiviteterne 2019”.
Vi har ydet støtte til 40 forestillinger under ”Samarbejdsaftalen med MSO” på
institutioner mv. i vinteren 2018 / 2019, samt 10 ekstra forestillinger i forbindelse
med Festugen 2019 og ”Spis sammen arrangementer 2019”.
Bestyrelsen har repræsenteret ved:
Deltagelse i Folkes Møde, den 28. september, hvor vi i Samarbejde med MSO satte
fokus på kultur på ældreområdet.
Orienteringsmøder vedr. evaluering af Sports- og Fritidspolitiken samt udarbejdelse
af ny Sports- og Fritidspolitik.
Informationsmøde i forbindelse med kulturhuse mv. i bydelen Nye.
Deltaget i 2 fællesmøder med de øvrige samråd / samvirker, samt deltaget i AUF’s
arrangement vedr. besøg hos deres medlemsforeninger.
Deltaget i 6 bestyrelsesmøder i Landsforeningen af Kulturelle Samråd og sendt 3
repræsentanter til Landsforeningens Kulturkonference i Taastrup i september.
Samrådet er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for
amatørkulturforeningerne, og repræsenteres af formanden.
Det er bare nogle af de opgaver vi har lavet i årets løb – og når man nævner nogle, er
der altid en risiko for at man glemmer andre – men i så fald, er det ikke med vilje.

Kort efter sidste års repræsentantskabsmøde fik vi tilbudt muligheden for at få et
sekretariat på N. J. Fjordsgade 2, sammen med en stor del af de øvrige samråd og
samvirker – og efter nogle gode drøftelser med Sport- og Fritid og bestyrelsen for
Udfærdiget af Erik Vigsø, formand for Samrådet.
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Folkeoplysningssamvirket, blev det besluttet, at vi efter sommerferien indgår i et
sekretariatsfællesskab med Folkeoplysningssamvirket – og dennes daglige
sekretariatsleder, Lene Holm.
Et samarbejde som vi har været ualmindelig godt tilfredse med, det giver os en
fantastisk mulighed for at drage fordel af de mange fordele der ligger i et sådant
samarbejde. Tak til Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse for en god modtagelse og
et godt samarbejde – også tak til Lene for et godt og inspirerende samarbejde i
dagligdagen.
Dette samarbejde har også muliggjort at vi i meget større omfang end tidligere, kan
holde os orienteret om de mange nyheder der dagligt kommer på vores område, både
ting der har vores helt klare interesse, men også ting som vi mere indirekte kan blive
en del af.
Vi har bl.a. været medunderskrivere af et par høringssvar omkring kultur og
sundhedsplanen for Aarhus Kommune.
Hvorfor har Samrådet for amatørkultur overhovedet blandet sig i denne debat, og ja,
det er da et helt godt spørgsmål, for det har jo ingen betydning for den enkelte
teaterforening, kor eller sangkor – men det er måske lige præcis her – vi engang i
mellem glemmer at tænke på sammenhængen.
En af de ting vi i bestyrelsen er rigtig glade for – og som er blevet til for ca. 3-4 år
siden, nemlig det vi i dag kender som ”Vinteraktiviteterne” – og det er jo i bund og
grund udtryk for den indstilling vi i bestyrelsen har haft for hvad vores lille
kulturområde kan bruges til.
Jeg tror på og bestyrelsen tror på, at vi ved at sprede glæde og liv på lokalcentre og
institutioner kan være med til at gøre dagligdagen for beboere og besøgende lidt
mere glædelig – derfor lavede vi for 2½ år den første samarbejdsaftale om at levere
40 forestillinger årligt på institutioner i Aarhus Kommune – og det er min
fornemmelse, at det gavner rundt omkring på centrene hvor vi kommer – de
tilbagemeldinger vi får er i altfald meget meget positive – og det er vel den bedste
indikation / medicin for at det gør en forskel – og det er med stor glæde, at jeg her i
onsdags underskrev en ny aftale i MSO for en ny 2-årig periode á 40 forestillinger pr.
år, samt en ekstra tillæg på kr. 50.000,- til brug i forbindelse med Festugen 2020 og
Spis sammen arrangementer 2020.
Vi er så heldige, at vi har besøg af Mathilde Tougaard Hansen, som har været en aktiv
del af formidlingen af denne aftale, og hun vil nu fortælle lidt hvordan den fungerer
Udfærdiget af Erik Vigsø, formand for Samrådet.
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og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Mathilde efter min beretning, så kan
vi få en samlet debat om disse emner.
Mathilde – ordet er dit.

Udfærdiget af Erik Vigsø, formand for Samrådet.
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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 som nævnt har året der er gået siden, været det første med en ny struktur og
nye arbejdsopgaver for bestyrelsen.
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
bestyrelsesseminar, vi afholdte i januar sidste år – og det er altså underlig hvad en så
forholdsvis lille ændring – af vision og nyt sekretariat kan gøre – nå, jeg er jo nok
bare blevet blændet af at køre på motorvej i en ny bil, for nu at bruge en metafor!
Men det tror jeg ikke.
For jeg fornemmer på en helt anden måde, at vi er kommet tæt dem som skal
sammenligne og samarbejde med:
 De andre kommunale Samråd / Samvirker.
 Sports- og Fritidsforvaltningen.
 Vi har haft møde med / hjulpet ny Paraplyorganisation på kulturområdet
(Danseparaplyen).
 Andre kommunale forvaltninger.
 Det betyder også noget i det landspolitiske, at vi har kommunal opbakning – vi
oplever at der nedlægges flere og flere kulturelle samråd rundt om i landet.
 Kulturen er ikke noget der er højt profileret – og ikke et fokuspunkt.
 Men jeg tror vi går en strålende fremtid i møde,
o jeg tror vi i fællesskab kan løfte Aarhus kulturelt.
– 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
Udfærdiget af Erik Vigsø, formand for Samrådet.
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Synlige
i det århusianske kulturliv.
Det betyder ikke, at alt er lykkes – en af de ting vi meget gerne ville have afviklet er
vores idé om at markere amatørkulturen mere kraftfuldt i den århusianske
kulturlandskab – men det har vi ikke været dygtige nok til !
Vi har en idé om at amatørkulturen i Aarhus indeholder så mange facetter, at vi kunne
afvikle en events eller temadag i amatørkulturens tegn – men hvad gik galt ???
Vi skrev ud i vinter at vi havde planer om dette og bad vore medlemsforeninger melde
ind med idéer – det skete der ikke noget ved !
Så gik vi i gang med at lave et løs projekt – over en idé og en dato – meldte ud og bad
foreningerne melde sig – der kom meget få ! (3 – 4 stykker)
-

så vi besluttede i arbejdsgruppen, at nu måtte I på repæsentantskabsmødet
forteælles os – hvad I kunne tænke Jer – for som vi skrev – vi har midlerne –
og lysten !!!

Jeg vil slutte min beretning med at sende en tak til alle samarbejdspartnere,
Sundhed- og Omsorg og Sports- og Fritidsforvaltningen.
Tak for støtte og vejledning når det var nødvendigt og rådgivning og gode idéer når vi
havde brug for dette.
Og tak til alle Jer medlemmer der er mødt op i dag – og tak fordi I er med til at give
bestyrelsen tilbagemeldinger på det arbejde den har lavet i det forgangne år – og
sidst men ikke mindst – tak til mine kolleger i bestyrelsen, for Jeres indsats i det
forløbne år – det er været et anderledes år – men et år hvor vi har sat nye milepæle
for amatørkulturen i Aarhus Kommune – tusind tak for Jeres tid og indsats.
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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