
 

 

 
 
Dagsorden Kulturmetropolens Kulturchefer 
10. september 2018, kl. 9 – 12 
Syrevej 4, Frederiksværk – Vi mødes på parkeringspladsen bag ved Rådhuset. 
 
 
 
 

1. Velkomst, v. Søren, Halsnæs 
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

 Mødet med Kulturministeren den 5. september 2018. 

 Kulturmødet 
 

3. Proces mod ny aftale – inputs fra kommunerne (bilag 2) 
Formandskabet har bedt kommunerne involvere lokale aktører og på den baggrund 
komme med inputs til en ny version af Kulturmetropolen. De indkomne inputs er 
vedhæftet i bilag. Der skulle være flere bidrag på vej. De eftersendes efterhånden som de 
kommer ind. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter de indkomne inputs og på den baggrund beslutter, 
hvad der skal tages med i arbejdet med det udkast til indhold, der præsenteres for den 
politiske styregruppe på mødet i oktober.   

 
4. Skabelon til udkast til ny aftale (bilag 3) 

Formandskabet og KMK har besluttet at præsentere et udkast til indholdet i en ny version 
af Kulturmetropolen for den politiske styregruppe på mødet i oktober. Sekretariatet 
præsenterer her et bud på en skabelon til udkastet (vedlagt i bilag). 
Bestyrelsen indstiller, at KMK godkender skabelonen, samt at KMK beder sekretariatet 
sende det færdige udkast til gennemsyn hos KMK senest mandag den 15. oktober med 
svarfrist torsdag den 18. oktober kl. 12.00. 
 

5. Dagsorden til det politiske styregruppemøde den 26. oktober (bilag 4) 
Den politiske styregruppe holder møde den 26. oktober i Gribskov. Sekretariatet har 
udarbejdet vedlagte bud på mulige dagsordenspunkter til styregruppemødet.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter dagsordenspunkterne og formen på 
styregruppemødet - samt anbefaler formandskabet at medtage de i bilaget nævnte punkter 
på styregruppens dagsorden. 
 

6. Indsatsområde 1 i en ny kulturaftale: Publikumsudvikling 
Med baggrund i workshoppen på KMK-mødet i Roskilde i maj har projektchefen for det 
nuværende indsatsområde 1 i Kulturmetropolen udarbejdet et bud på et nyt 
indsatsområde til erstatning for det nuværende Festival & Events. Indsatsområdet kaldes 
publikumsudvikling. Katharina kommer på mødet og præsenterer. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK beslutter, hvad fokus skal være i det kommende 
indsatsområde. 



 

 
 

 
7. Orientering om Ungekulturens Topmøde 

Ungekulturens topmøde afholdes den 5. og 6. oktober på Ragnarock i Roskilde. Topmødet 
er en fælles indsats fra USKIK og Festival & Events. På mødet kommer projektcheferne og 
orienterer om topmødet. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning. 
 

8. Orientering om festivalindsatsen 2018-19 i samarbejde med Musikmetropolen 
I de afsluttende halvandet år af Kulturmetropolen samarbejder indsatsområderne Festival 
& Events og Musikmetropolen. På mødet orienteres om planerne for den fælles indsats. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning. 
 

9. Evaluering af ByOrienteringsløb 2018 og tilbud om ByOrienteringsløb 2019 
I samarbejde med Dansk Orienteringsforbund er der afholdt ByOrienteringsløb seks steder 
i Kulturmetropolen i 2018. Dansk Orienteringsforbund ser løbene som en succes og ønsker 
at fortsætte samarbejdet 2019. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager evalueringen til efterretning, og at man lokalt overvejer, 
om man ønsker at deltage i ByOrienteringsløb i 2019. 
 

10. Næste møde 
Afholdes 5. december i Ishøj med ”julefrokost” 

 
11. Eventuelt 

 


