
  

 

21. marts 2016 
Kulturelle samråd i tal 
De implicitte krav til foreningslivet om at kunne dokumentere dets relevans for 
at kunne modtage offentlige midler er ikke blevet mindre, siden Kulturelle Sam-
råd i Danmark i 2007 lavede sin seneste undersøgelse om samrådenes lokale 
forhold. Landsforeningen udsendte derfor igen et spørgeskema til medlemmerne 
i 2014/2015 for derved dels at se hvilke ændringer, der var sket siden 2007 og 
dels for at kunne synliggøre, hvilken rolle samrådene her 7 år senere spiller i 
lokalkulturen i de - ofte større - kommuner, der opstod ved denne lejlighed. 
Men også andre ting gør sig gældende, når det drejer sig om betydningen af at 
kortlægge det kulturelle område, som de kulturelle samråd og deres medlems-
foreninger udgør, nemlig 

Læs hele artiklen og undersøgelsen her! 

 
Samråd til deltagelse i pilotforsøg i tyndt befolkede områder søges 
Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark søger 2 samråd, der har lyst til at 
deltage i et pilotforsøg i forbindelse med et projekt, der skal udvikle nye kultu-
relle tiltag i tyndt befolkede områder. Projektet kræver, at der er tyndt befolkede 
områder i samrådets hjemkommune. Projektet, der afsluttes med deltagelse i en 
konference i Helsinki i Finland, er betalt af midler fra Nordisk Ministerråd, såle-
des også de omkostninger, der forekommer i forbindelse med pilotprojekterne, 
og de deltagende samråd vil derfor ikke have nogen udgifter ved deltagelse. 
Yderligere oplysninger fås på landssekretariatet, tlf. 
53 63 13 26 eller ved at sende en mail til sekretariatsleder Bente Schindel på 
bs@kulturellesamraad.dk 

 
Samråd søges til samarbejde med lokale folkeskoler 
Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark søger 2 samråd, der – 
sammen med deres medlemsforeninger - har lyst til at deltage i aktivite-
ter i samarbejde med lokale folkeskoler. Aktiviteterne tager hovedsage-
ligt udgangspunkt i medlemsforeningernes egne aktiviteter. Projektet er 
støttet af Kulturministeriet, og de deltagende samråd har derfor ingen 
udgifter forbundet med deltagelsen. 
Yderligere oplysninger fås på landssekretariatet, tlf. 53 63 13 26 eller 
ved at sende en mail til sekretariatsleder Bente Schindel på 
bs@kulturellesamraad.dk 
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