
Kulturelt Samråd Fanø Årsberetning 2021

Arbejdet i Samrådet har i 2021 været stærkt præget af de konkrete Corona-restriktioner, vi levede 

med både først på året og sidst på året. Den usikkerhed vi alle oplevede med: Hvornår bliver 

restriktionerne i kulturlivet ophævet – og mon der dukker nye igen?

Mange har givetvis gjort sig tanker om, om det så at sige kunne ’betale sig’ at planlægge nye 

aktiviteter, hvis de alligevel ikke kunne blive til noget, og eller mon folk tør deltage. Det har 

givetvis slidt på både ’gamle’ og nye kulturildsjæle her på Fanø. 

Det mærkede vi i Samrådet i form af et faldende antal ansøgninger om støtte. Som konsekvens 

heraf har vi kun 5 bevillinger at berette om i hele 2021. Heldigvis er tendensen nu igen stigende – 

vi har allerede i 2022 bevilliget det samme antal.

De 5 bevillinger i 2021 var: 

Strandgalleriet fik støtte til en ny folder om stedets udstillinger.

’De utrolige’ fik støtte til fejring af ’Mangfoldighedens dag’

Sønderho Borgerforening – Strikkegruppen fik støtte til Musik og folkedans i gaderne i Sønderho 

under Strikkefestivalen

KUK (Kontoret for Ukontrolleret Kreativitet) fik støtte til Musik og tapas med Peter Uhrbrandt og 

Pernille Stockfelt 

Linh Le & Mikkel Feierskov fik støtte til ’Jyske Blæst’- en performance ved Æ Kåver i Sønderho i 

september måned. Den førte i række performanceforestillinger der hyllede den jyske blæst ved 

sømærker langs Jyllands Vestkyst.

Til de 5 kan tilføjes, at det udsatte projekt ’Sangeftermiddage i Rindby forsamlingshus’, som Grethe

Laumand fået støtte til i 2020, blev gennemført i 2021.

Vi modtog i årets løb nogle ansøgninger fra flere foreninger om støtte til bygningsrenovation og 
anlæg af udendørstræningsfaciliteter. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå fast, at Kulturelt Samråd ikke kan bevillige støtte til den 
slags aktiviteter. Det, vi kan støtte, er kulturelle aktiviteter, som i parentes bemærket – skal være 
åbne for alle. En forening kan søge om støtte, hvis den i forbindelse med indvielse af de nye eller 
nyrenoverede faciliteter - arrangerer kulturelle aktiviteter fx med det formål at informere om de 
nye muligheder foreningen nu har fået eller til at skaffe nye brugere/medlemmer. Se mere herom 
på vores hjemmeside 

Ungeprojektet
Samrådet har de sidste år flere gange gjort opmærksom på, at vi rigtig gerne ville bevillige støtte til
aktiviteter med Fanøs unge som målgruppe. Desværre har det været forgæves.
På bestyrelsesmøderne under og mellem Corona-nedlukningerne – hvor vi drøftede Fanø kulturlivs
tilstand voksede den tanke derfor frem, at vi i bestyrelsen måske selv kunne være initiativtagere til
/ facilitator for et kulturprojekt / -aktiviter for unge her på Fanø. 
Vi havde og har en oplevelse af, at de unge – her defineret som unge i udskolingsalderen (7. – 10. 
klasse) har haft en meget træls tid under Corona-nedlukningerne. Dette kombineret med vores 
opfattelse af, at der generelt har manglet kulturelle tilbud for denne gruppe – især den del af 
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gruppen, der ikke er voldsomt engageret i sport – var baggrunden for, at vi besluttede at 
undersøge, om det var en god idé at arbejde med et unge-kulturprojekt, hvor de unge kunne være
aktive deltagere i planlægningsprocessen af et projekt, ud fra en betragtning om, at det er de 
unge, der selv ’bedst ved, hvad de gerne vil have’ – vi ønskede med andre ord ikke at lave et 
projekt for - men med de unge.
Vi reserverede i den forbindelse ’en pose penge’ til et ungeprojekt på vores budget for 2022. 

Nogle bestyrelsesmedlemmer havde med disse tanker i rygsækken i det sene efterår nogle 
inspirerende og spændende samtaler med Fritidsleder Anders Lydum, Fanø Kommune og en af 
hans medarbejdere. De er fortsat er åbne for at bedrage til projektet - tak for det til de to. 
Desværre kom der endnu en Corona-nedlukning – omkring jul - i vejen for den videre proces.
Proces og tanker omkring et ungeprojekt ligger i øjeblikket i dvale – bl.a. fordi vi i Samrådets 
bestyrelse ikke har haft kræfter til at få det i gang igen. Heldigvis ligger der en del ideer og tanker 
på skrift, som sagtens kan genoplives og arbejdes videre på, enten af en nye bestyrelse eller af 
bestyrelsen i samarbejde interesserede ildsjæle udefra – og pengene ligger stadig i posen.

Bestyrelsens arbejde
På sidste årsmøde valgte Lene Kaltwasser Leonhardt at gå af som forperson – efter 8 år på posten. 
Heldigvis var Lene med på at fortsætte som suppleant i bestyrelsen, og hun blev valgt. Det betød, 
at bestyrelsen skulle konstituere sig med ny forperson. Anker Jacobsen blev nyvalgt 
bestyrelsesmedlem. 
Årsmødet vedtog at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra 7 til 5, da der ikke var nok 
kandidater til den store udgave af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

På det første møde i det nye bestyrelsesår konstituerede bestyrelses sig på med: Inge Jacobsen, 
forperson; Mille Eggers, næst-forperson; Søren Østerlund, kasserer; Benjamin Strand Andersen og 
Anker Jacobsen, bestyrelsesmedlemmer samt Simon Voigt og Lene Kaltwasser som suppleanter.
Bestyrelsen holder møde en gang om måneden – undtagen i juli og december. Vi har altid livlige 
og hyggelige møder, hvor vi gennem ansøgningerne, og gennem vores gensidige udvekslinger af 
erfaringer fra vores øvrige engagement får et rigtig godt indblik i øens kulturliv. Så jeg kan ud fra 
personlige erfaringer kun stærkt anbefale ny tilflyttere at kandidere til en bestyrelsespost – det er 
en super god måde hurtigt at lære øen at kende på.

Så er der kun tilbage at sige tusind tak til alle i bestyrelsen for jeres engagerede indsats, og at 
ønske alle her på Årsmødet og på Fanø en rigtig god sommer

Inge Jacobsen
Forkvinde 
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