Kulturelt Samråds Årsberetning 2018
Så runder vi endnu et år i Kulturelt Samråd på Fanø. I 2018 fik 17 kulturprojekter tilskud
fra puljen på ca. 70.000 kr. Vi gav støtte til infomateriale til Fanø Strandgalleri, og til et
foredrag om netsikkerhed arrangeret af Bibliotekets Venner. Vi bevilgede tilskud til
Margit Enggaard Poulsens udstillingsrejse via Island til New York, hvor hun også holdt
et foredrag med slideshow om rejsen i sit galleri efter hjemkomst. Vi støttede
Pinsefestivalen i Sønderho, Fanø Kunstfestival fik støtte, og Fanø Billedskole kom på
inspirationstur til Esbjerg Kunstmuseum. Dansens Dag fik tilskud, og Narra Musica
holdt en forestilling på Krogaarden. Vi gav støtte til børnekultur-eventen
Mangfoldighedens Dag, og til Fanø Fiddlers’ udgivelse af cd. Fannikerdagene fik tilskud
til at arrangere lyd-kursus så flere i Fanøs foreningsliv kunne få lydteknisk kompetence.
KUK lavede eventen “Menneskebiblioteket”, vi gav støtte til høstmarked i
museumshaven i Nordby, og til Fanøbal i Strien med musik af et orkester fra fastlandet.
Tilskud blev givet til en huskoncert i Sønderho med en indisk musiker på citar og en
dansker på saxofon, og sidst på året støttede vi julemarkeder i Sønderho og i Strien.
Udover de behandlede ansøgninger fra lokale kulturaktører, så blev forvaltningens
nyskabte forum “Fællesrådet” skudt i gang. Dette består af to møder i året mellem
forvaltningen, BKU og ENT på den ene side, og Folkeoplysningsudvalget,
Stadiongruppen og Kulturelt Samråd på den anden side. Ved det første møde vi holdt i
den nye struktur, blev vi bedt om at hjælpe kommunen med at revidere idræts-, kulturog fritidspolitikken. Vi blev blandet i arbejdsgrupper på tværs, og gik bagefter i plenum
og blev enige om en proces. Vi foreslog et borgermøde med et inspirerende oplæg om
frivillighed relevant for alle tre søjler/interessefelt. Og at vi efter oplægget, lavede en
workshop hvor forberedte spørgsmål blev bearbejdet i tre separate grupper, en for hver
søjle. Sådan at vi kunne anerkende at interesserne på de tre felt er særlige og forskellige,
og samtidigt, ved at de samme spørgsmål blev arbejdet med, måske få øje på lighedstræk
og enighed om hvor vi kan knytte nye forbindelser og samarbejder. Fanøs foreninger fik
tilsendt per mail beskrivelse af arbejdsprocessen og dens formål, samt de spørgsmål der
skulle besvares i workshoppen, sådan at foreningerne kunne forberede sig, eller indsende
sine svar skriftligt uden at deltage i workshoppen.
Forvaltningen havde sekretærfunktionen i arbejdet, vi fik borgermøde med frivillighedsinspiration og workshops lige som vi ønskede os, og så bearbejdede vi i en
arbejdsgruppe på 5 borgere sammen med forvaltningen de indkomne data i efterkant,
indtil politikken blev forelagt BKU i efteråret. BKU sendte den uændret i høringsrunde,
hvor der kun kom et eneste høringssvar, og dette svar var positivt støttende. En ret
ualmindeligt nem høringsrunde til Fanø at være! (Sagt med et smil).
Os i arbejdsgruppen fra Fællesrådet er enige om at vi følte vi blev rigtig godt lyttet til af
Vibeke Kinch og Susan Lehmann Nielsen, som var dem der førte pennen i processen.
Den reviderede politik sætter foreninger og frivillighed i fokus som en prioritering på
stærkere måde end tilfældet var i den tidligere politik. Vi i Fællesrådet opdagede i
processen at vi deler et stærkt ønske om at styrke øens børn og unge, og med

udgangspunkt i dette borgersegment er nye samarbejder på tværs allerede igang med at
blive udforsket. Vi i Kulturelt Samråd ser frem til det næste møde i Fællesrådet.
En weekend i september deltog vi som vi plejer i Kulturelle Samråd i Danmarks
landskonference. I 2018 foregik den ved Askov Højskole. Der fik vi bla. et foredrag af
Helle Bertram, specialkulturkonsulent i Guldborgsund kommune, om samskabelse. Hun
definerede samskabelse som ligeværdig, gensidig lytten parterne imellem, samt at
resultatet for processen ikke er givet på forhånd. I modsætning til ved samarbejder, hvor
man på forhånd har et givet mål.
Et andet spændende foredrag handlede om børne- og ungekultur; nærmere bestemt
hvordan man får unge borgere rekrutteret til kultur-projekter. Altså trækker dem ind i
foreningslivet. Her var foredragsholderen antropolog Tine Sønderby. Kort fortalt så talte
hun om at acceptere de unge som de er, spontane i sin livsface, med travle skoledage
og mange jern i ilden, og med fokus der nemt og hurtigt kan skifte. Hun har god
erfaring med selv at tilrettelægge og lede projekter for unge. Der ligger udførligt
materiale på hendes hjemmeside, for dem der ønsker at vide mere om dette.
Udover gode foredrag, også om persondataloven ved Jeppe Lærke, og om
Frivillighedsakademiet ved Per Lunde Lauridsen, havde vi workshops om
samskabelse, om brobygning og om foreningsmesse / kulturuge-events.

Vi fik også høre om Askov Højskoles historie, vi besøgte Vejens teater Sløjdscenen og
fik serveret forskellige kulturoplevelser som musik og korsang.
Landsbestyrelsen afholder sin generalforsamling til sidst i konferencen hvert år, og
undertegnede blev genvalgt som suppleant på 4. året. Fanø Kulturelt Samråds bestyrelse
har takket ja til invitationen fra landsbestyrelsen om at være værtskab for
landskonferencen i september 2020. Det vil kræve ret meget af os, men vi synes
udfordringen er meget spændende og er i fuld gang med brainstorming om program og
udflugter, logistik og alt muligt…
Vi forventer der vil komme ca. 50 kultur-entusiaster fra Kulturelle Samråd over hele
Danmark hertil. Så nu gælder det om at lave et konference-program der kan vise dem
vores smukke ø på en for dem så spændende måde som muligt; både vores
vadehavsnatur, landsbyarkitektur, vores levende kulturarv og ikke mindst bredden i
vores kulturforeningers aktiviteter. Vi har jo faktisk landets mest aktive foreningsliv
herovre! Vi vil også give programmet et kulturpolitisk islæt, med en paneldebat. Og
landsbestyrelsen har endvidere en 3 timers slot hvor de står for et oplæg. Tidligere har de
fx inviteret kulturministeren. Vi må se hvad de finder på i 2020.
Vores samråds-kolleger rundt om i landet håber på bakskuld til frokost når de kommer til
Fanø, har de sagt, og det er vel også næsten et must at de får dette ønske opfyldt.
Bakskuld og en kaffepunch. Men mon ikke vi også kan klare at give dem et par sjove
overraskelser de ikke forventer. Det tror vi. I øvrigt er alle borgere på Fanø over 14 år
medlemmer af Fanø Kulturelt Samråd, så det vil være muligt for interesserede borgere at
købe billet til deler af konferencen. Mere info efterhånden.

Vi har ikke sad igang egne initiativer i 2018, udover planlægning af landskonferencen
2020. Vi har et par gode idéer vi tænker at vi måske vil søsætte i 2019, men det får I evt
høre nærmere om i vores næste årsberetning!
Vi takker for alle ansøgninger som er indsendt. Skema finder man på Fanø Kommunes
hjemmeside, og på vores egen hjemmeside: www.kultureltsamraadfanoe.dk. På vores
hjemmeside står også dato for vores kommende møder. Samt en liste over hvilke
projekter der har fået bevilling i hvilke år. Ansøgere der modtager bevilling bedes om at
indsende rapport med ord og fotos til os efter endt projekt, som vi så ligger op på
hjemmesiden linket til de forskellige projekter i bevillingslisten.
Dette giver et godt indblik i hvordan arrangementerne er gået.
Det var vidst beretningen i denne omgang. Tak for din opmærksomhed.
Venlige hilsner
på vegne af Fanø Kulturelt Samråd,
Lene Kaltwasser, forkvinde.

