Referat af Repræsentantskabsmøde den 29. februar på N.J. Fjordsgade Skole kl. 10.30
Til stede: 39 foreninger + bestyrelsen
Iflg. dagsorden
1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Keld Vestergård – Kelds Kulinariske Kapel – han modtog valget
2) Godkendelse af årsberetning
Erik Vigsø aflagde årsberetning (vedhæftes som bilag).
Bemærkninger fra salen: Henning Lindberg/Stavtrupscenen: Bad om at Samrådet ikke glemte dens
kerneydelse, nemlig foreningerne. Der køres med stram økonomi og tilbud om kurser i f.eks.
økonomi, jura, lederopgaver, forsikringer, personlov m.m. kunne være en god ide. Disse år forandres
foreningslivet meget, og der bør ses på måden samrådet fordeler midler på. Der kunne oprettes en
særskilt pulje til produktion af forestillinger hos teatrene, fordi det er en lang og dyr proces, før der
kan optrædes for publikum. Hvis ikke der sker ændringer vil fremtiden sandsynligvis skulle undvære
teatrene som medlemmer.
Svar: Kurser findes p.t. andet sted i kommunen, men samrådet er opmærksom på problemet og
arbejder på måske selv at udbyde nogle emner. Honorar fordeling er problematisk, vi drøfter det
løbende i bestyrelsen.
Keld Nørgaard, Østjyderne: Det er ikke kun teatrene der skal øve sig, det gælder alle foreninger.
Flere kommenterede på emnet omkring kurser, og refererede til Sport og Fritids hjemmeside og
opfordrede til at man brugte hinanden på tværs af foreningsinteresser for at søge nye oplysninger og
finde ud af hvad der findes.
Svar: Brug hjemmesiden amatorkultur.dk + Facebook siden til at mødes på tværs af foreningerne.
Danseparaplyen. Nyd paraplyorganisation inden for dans – små grupper med få medlemmer samler
sig under denne paraply og bruger det digitale netværk til formidling og opsøgende arbejde.
Beretning godkendt
3) Godkendelse af regnskab 2019 – Martin Søballe fremlagde regnskabet (vedhæftes som bilag).
Spørgsmål fra salen: Probace – meget dyr hjemmeside, det kan gøres langt billigere. Svar: Der skal lidt
historik på for at det kan forklares. Der har igennem nu mange år været forsøgt at få en side til at
fungere med hjælp fra mange sider, som så ret hurtigt har vist sig ikke at fungere. Vi har nu en
velfungerende side som vi kan få hjælp til hos udbyderen. Essensen er at vi er skrækslagne for igen at
have en uduelig hjemmeside. Derfor bibeholdes denne. Nota koret: Ejer kapitalen fordoblet hvorfor:
Martin svarede at det er arbejdskapital til nye tiltag f.eks Nytårskur/amatørernes dag eller lign.
Spillemandstruppen: Kataloget med tilbud til plejehjem/lokalcentre er usynlige på de nævnte steder. Svar:
der er et nyt på vej, udsendes digitalt til alle aktivitetsmedarbejdere/lokalråd m.m. Regnskabet blev
godkendt
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4) Kommende aktiviteter:
Sommeraktiviteter 2020 – til de kontingent betalende foreninger blev der udleveret ansøgningsskemaer
ved ankomsten til repræsentantskabsmødet. Ansøgningsfrist 1. april derefter fordeles midlerne og
foreningerne modtager besked. Nyt vedr. sommeraktiviteter. Evalueringsskema skal hentes på
hjemmesiden amatorkultur.dk
Vinter aktiviteter: Mathilde T. Hansen fra Magistraten for sundhed og omsorg (MSO) var indbudt for at
orientere om dette emne: Mathilde præsenterede sig selv og fortalte om hvad hendes job indeholdt.
Relevans for os er at hun er medvirkende til at skabe oplevelser og fastslå hvordan det skaber værdi.
Amatørkulturen er brobyggere som med optræden og godt humør møder frem og skaber livsglæde og
relationer. Frivilligråd/lokalråd er igangsættere og med til at åbne op for alle på lokalcentre. Der opfordres
til at bruge centrene og alle aktiviteterne, det er fortid at tro det er plejehjem. Når amatørforeningerne
kommer på besøg skal der være en tovholder til ethvert arrangement, som sørger for et godt værtsskab.
Det vil være rigtig godt hvis beboerne/publikum involveres og eventuelt aktiveres med f.eks. dans/sang.
MSO evaluerer løbende de forskellige aktiviteter og indsamler data og viden for det videre forløb. Til slut
takkede Mathilde for indsatsen og den gode opførsel rundt omkring på lokalcentre m.m. Samrådet er p.t.
den største aktør på området.
Spørgsmål fra forsamlingen: Hvad taler vi om er det Kulturhæfte eller kulturkatalog – Svar.: det er det
sammen, blot kalder man det noget forskelligt.
Martin: Alle som ønsker at være med i det nye katalog som skal laves, skal senest den 15. marts sende
indlæg og billede af gruppen. Indlæg skal indeholde Navn, hvor mange, hvad laver i og hvad fortæller i
eventuelt om. For demente er errindringssange og musik et stort hit, som altid glæder. Risskov koret: der
mangler resurser og personale til at hente beboere når det er weekend og sent eftermiddag. Bent
Thygesen: Tid til snak og tekst er vigtig – som regel mange fremmødte til optræden, også pårørende.
klokken 14.30 +- en time er et godt tidspunkt.
Hvordan kan man skaffe stole/strøm osv. til sommeraktiviteterne: Svar: spørg hos kommune om der er et
depot man kan hente fra eller spørg i den nærmeste butik m.h.t. strøm
Forberedelse af Sports og Fritids Politiken for 2021-2025: Lige nu evalueres den gamle. Nye forslag kan
indsendes når der er høring til efteråret. Forslag til drøftelse: etablering af faste scener til amatøroptræden
rundt omkring i midtbyen. Alle forslag og høringssvar drøftes gennem vinteren 2020/2021.
Kulturpolitikken i Århus Kommune: Der arbejdes på at få et sæde så vi fremadrettet kan afgive høringssvar
på dette område. Lige nu er Samrådets foreninger hjemmehørende under Sport- og Fritid
Samrådets rolle i det kommunale Aarhus: Efter samrådet har fået fast adresse på N.J. Fjords gade har det
givet gode samarbejdsmuligheder og lydhørhed i flere kommunale instanser. Samrådet markerer sig som
en paraplyorganisation der blander sig og har en mening.
5) Indkomne forslag: Ingen – og dog…. Kontingent forsat kr. 200,00 pr. forening pr. år
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6) Valg til bestyrelsen:
På valg: Næstformand Mette Lauridsen
Kasserer Martin Søballe
Bestyrelsesmedlem Niels Frey
nyt medlem
Karl Henning Broch, Stavtrupscenen

modtog genvalg
modtog genvalg
ønskede ikke genvalg

7) Valg af suppleanter: Genvalg af Lisbeth Lautrup og Keld Vestergård
8) Valg af revisorer: Genvalg til Peter Sørensen og Poul Hansen
9) Eventuelt
Martin orienterede om at der havde været 46 forestillinger udført af 20 foreninger på 23 forskellige hjem i
Århus kommune. Dog fortrinsvis i midtbyen – der skal arbejdes på at få nogle arrangementer udenfor
ringvejen/yderområder.
Danseparaplyen: den 2. marts afholder Aarhus kommune et møde som handler om ”Hvad mangler Aarhus”,
indenfor sport og kultur. Danseparaplyen vil bidrage med et forslag om genetablering af Sommerdans og
Pavillons til optræden eventuelt et dansens hus.
Keld Vestergård (KKK): opfordrede til at foreningerne brugte lokalcentrene i stedet for skoler. På centrene
er der altid aktivitet og mulighed for gode fællesskaber.
Erik Vigsø orienterede om at der i Landforeningen af Samråd er et temamøde den 1. april i Odense, som
kunne være spændende at deltage i og ligeledes den årlige landskonference. Nyheder vil fortsat blive
opslået på hjemmesiden.

Erik Vigsø takkede for god ro og orden – mødet afsluttet ca. 12.30
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