Årsberetning for Kulturelt Samråd Fanø 2019
Landskonferencen udskudt
Endnu et år er gået i Kulturelt Samråd Fanø. Et ret særligt år har det været for os, fordi vi har holdt
et ekstra møde hver eneste md, kun for at planlægge Kulturelle Samråd i Danmarks årlige
landskonference, som vi skulle være værtskab for nu til september.
Vi har desværre set os nødt til at udskyde konferencen et år frem. Der var ikke andet for. Vi tror
ikke på at vores ca. 50 inviterede gæster vil turde at tilmelde sig sådan en event nu, hvor vi både
skal bo sammen, køre bus og sidde skulder ved skulder til foredrag og til alle måltider en hel
weekend. Og danse kædedans. Heldigvis har landsbestyrelsen støttet os fuldt ud i vores
lokalforenings beslutning.
Vi takker for alle tilsagn og generøse aftaler vi har fået med rigtig mange lokale aktører til
programmet, og håber inderligt at vi også kan trække på jeres velvilje til næste år, når vi regner
med at vi kan gennemføre konferencen uden covid-19. Vi glæder os meget til i 21 at vise kulturelle
samråd fra hele Danmark, hvilket fantastisk kulturliv vi har her på Fanø. Både gastronomisk,
arkitektonisk og med formidlingen af øens kulturarv.
Grunden til at vi laver denne konference, med alle de timer frivilligt arbejde det indebærer for os,
er fordi at programmet med indbydelse til denne weekend proppet med Fanøkultur-oplevelser,
kommer ud til alle kulturelle samråd i Danmark, som så sender konferenceprogrammet ud til alle
foreninger i alle sine kommuner, hvorpå foreningerne igen sender det videre ud til sine
medlemmer. Programmet når mao rigtig langt ud i landet, og promoverer Fanø som
besøgsdestination for et segment der selv er aktører i kulturlivet i deres lokalssamfund.
For os i samrådet er dette en uimodståelig anledning til eﬀektiv promovering af Fanø som
spændende kultur-destination.
Støttede ansøgere i 2019:
I 2019 har vi givet økonomisk tilskud til 15 ansøgere. Vi har støttet et iværksetteri-foredrag, og et
foredrag om flygtninge fra den 2. verdenskrig. Vi har givet støtte til lydworkshops med lyttende
lydvandringer, og til lokal markering af den internationale kvindedagen den 8.marts. Fanø
Billedskole har været på studietur, og der kom franske revyviser i Musikkens Hus. Vi bevilgede
midler til levende musik i teltet ved forsamlingshuset under Strikkefestivallen. Godtfolk-festivallen
fik et tilskud, og Fanø Strandgalleri fik nye brochurer trykket. Inseparable Together var et
spændende, innovativt projekt med bl.a. videoinstallation udendøre på Fanø Bad, og vi bevilgede
støtte til Fanø Drikkefestival. Fanømusikkens Dag i Rindby fik støtte, og det samme gjorde et
projekt kaldt “Gamle ord i nutid”. Julemarkedet i Strien blev støttet, og det samme gjorde en
bogreception for en bagebog med gamle traditionelle opskrifter i, bl.a. fra Sønderho.
For yderligere information, kan I besøge bevillingslisten på vores hjemmeside, hvor der er links til
arrangørenes uddybende rapporter og fotos, som de indsender til os efter afholdt projekt.
Adressen er www.kultureltsamraadfanoe.dk. Her ligger også Kulturelt Samråd Fanøs regnskaber
og årsberetninger oﬀentligt tilgængeligt. Og her står også vores e-mailadresse.
Vi hører gerne fra jer hvis I har spørgsmål til os, og vi svarer altid.
Landskonferencen 2019:
I september sendte vi som vanligt to af os til årets landskonference, denne gang gik færden til
Høje Taastrup. Her lærte vi bla. om foreningsledelse, og om de kommunale kulturpolitiske
handlingsplaner. Vi kom på guidet bustur til Hedeland, vi besøgte et medborgerhus og fik høre om
hvordan kommunens forskellige kulturhuse samarbejder (bibliotek, musikhus, teater og
medborgerværksteder). Vi hørte om HOPE, der laver et stort orkester for kommunens sårbare
unge og lærer dem at blive uafhængige, samvittighedsfulde medborgere som har en stemme og
har indflydelse, på både sit eget liv og på hele samfundet. Efter foredraget om dette kom
pludseligt ca. 30 unge fra orkesteret ind hvor vi sad, og spillede et par numre for os. Vildt rørende
og inspirerende, var det, at opleve på endnu en måde hvad musik kan, under ledelse af
kompetente og socialt engagerede kulturarbejdere. Dette var nok højdepunktet for mange af
deltagerne ved årets konference, der også bød på meget andet. Mere end vi kan nå at fortælle om
her.

Fællesrådet
Udover vores ansøgnings-møder og konferenceplanlægningsmøder, har vi i år haft to møder med
Fællesrådet (som er Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samråd og Stadiongruppen). Vi er i gang
med at kikke på hvorhen vi kan se muligheder for tværgående samarbejder i Fanøs foreningsliv,
samarbejder der kan være til gensidig nytte for parterne.
Vi har bl.a. en bred, fælles interesse i at øens børn og unge har det godt, og ønsker at finde ud
hvorvidt flere foreninger kan indgå i åben skole projekter i samarbejde med den nye skoleleder.
Hvorfor komme med i Kulturelt Samråd Fanø
Vi har appelleret i vores årsmøde-annonce i Fanø Ugeblad i år, til at nye borgere kommer og bliver
med i Kulturelt Samråd. Det er fx. en meget fin måde at få en oversigt over Fanøs kulturliv, hvis
man er ny tilflytter på øen.
Forenings-aktiviteterne er, for mange af os tilflyttere der bor her, en vigtig brikke ift. at bygge op en
meningsfyldt hverdag på Fanø.
Kulturlivets vigtighed kan ikke overvurderes. Det er en fornøjelse at sidde i Kulturelt Samråd og
diskutere alle de mangfoldige, sprudlende, innovative, skæve, spændende og sjove idéer til
kulturelle happenings som folk på øen ønsker at ligge adskillige frivillige timer i at realisere, bare
de får udgifterne dækket… Fanøs kulturliv er en hjørnesten i hvorfor øen er et attraktivt sted, både
at besøge i sommerferien, år efter år, og også som en ny hjemstavn hvor man kan trives og finde
tilhørighed i sit lokalsamfund.
Vi i Kulturelt Samråd Fanø glæder os til igen at få nye kulturinteresserede medlemmer ind i
bestyrelsen. Og til jer der går ud af bestyrelsen her i aften, vil vi sige tusind tak for den frivillige
indsats som I har foræret til samrådets aktiviteter igennem en hel årrække. Det har været
hyggeligt at samarbejde med jer, både ift vores beslutnings-diskussioner og i vores egne
kulturprojekter som vi har stået sammen om.
Vi vil her til sidst gerne opfordre alle Fanøs borgere til at ansøge hos os hvis I har idéer til særlige
projekter der kan hjælpe os fastboende til at mærke fællesskab og samhørighed her under
Coronaens bøvlede begrænsninger.
Generelt ser vi frem til at fortsat modtage mange kvalificerede ansøgninger i tiden fremover.
Vh,
Kulturelt Samråd Fanø
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