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De kulturelle samråd under COVID-19 krisen 

Svarene på spørgeskemaet var flg.: 

Har samrådet aflyst aktiviteter/arrangementer i forbindelse med COVID-19? (15 
svar) 

71 %: ja 
14,3 %: Nej 
7,1 %: Planlagte ordinære møder 
7,6 %: Vi gennemfører ikke selv arrangementer, men understøtter andre. 
 

Nævn de aktiviteter/arrangementer I har måttet aflyse (14 svar) 

 Repræsentantskabsmøde samt styrelsesmøder 
 01.04.2020: Kulturelle Samråd i Danmarks Temamøde i Odense. Fælles møde for hele 

landet.  
 15.4.2020 Kulturelt Samråds eget planlægningsmøde og orienteringsmøde om aktiviteter 

rundt i kommunen. 26.3.2020 Dialogmøde med Byrådet i Mariagerfjord Kommune om 
betydningen af området "kultur" og "fritid" i vores kommune, uddybet i et stort notat 
udarbejdet med udgangspunkt i analyser lavet i andre kommuner. 29.4.2020 deltagelse i: 
Region Nordjylland inviterer alle nordjyske kulturaktører, kunstnere, institutioner, politikere 
og interesserede til åben dialog og spændende oplæg. I løbet af dagen vil vi sammen 
formulere idéer til revision af Region Nordjyllands Kulturplan 2019-2022. 

 Repræsentantskabsmødet 
 Repræsentantskabsmøde, møde med kommunen, og så er der jo medlemsforeninger der 

har måttet aflyse 
 Vi har givet tilskud til 6 arrangementer, der aflyses, udsættes eller ændres 
 generalforsamling, 3 ordinære møder og et debatarrangement. 
 Kulturbustur, Formandsmøde og repræsentantskabsmøde 
 Alle møder - antal kendes ikke 
 Ikke relevant 
 Generalforsamling 
 Kulturmøde 
 Et kulturtræf/marked + Kvikpulje under Skiveegnens KulturUge (som også er aflyst) - Kurser 

- Workshops - Repræsentantskabsmøde (udsat) - Kultur-ekspressens (vores campingvogn) 
tur i sommer-skive. - Medlemmernes aktiviteter under kulturugen mv.  

 Det kan vi ikke svare på, da det er foreningerne, der har haft aflysningerne. 

 

Overvejer I at aflyse flere arrangementer? (13 svar) 

38,5 %: Nej 

61,5 %: Ja 
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Hvis ja, hvor mange? (9 svar) 

 2 
 Vi håber ikke at de næst planlagte møder også bliver aflyst i juni. 
 3 
 4 
 De er de enkelte foreninger, der står for arrangementer. Kulturelt Samråd aflyser 1 

møde i maj 
 1 
 Nej. Vi har ikke planlagt efterårets aktiviteter, så vi vælger i stedet at tilpasse 

aktiviteterne til situationen i dk. 
 Hvilke udgifter har I haft i forbindelse med aflysning af arrangementer/aktiviteter (fx 

produktionsomkostninger, PR-udgifter, rejse- og opholdsudgifter, lokaleleje, 
honorarer osv.)?13 svar 

 ingen 
 Ingen 
 kr. Sekretariatsfunktionen varetages af Mariagerfjord Kommune, og jeg kender ikke 

deres pris 
 15.000,- kr. 
 ingen endnu 
 Kan ikke besvares. Nogle af foreningerne under Kulturelt Samråd kan have 

omkostninger ifm. aflysninger 
 Vi har haft udgifter til annoncer 
 0 
 Ganske få, da vi har aflyst i god tid. 
 Det kan vi ikke svare på 

Har I på nuværende tidspunkt viden om, hvorvidt kommunen, private fonde eller 
nogle af de statslige hjælpepakker kan hjælpe jer med at dække jeres tab og 
udgifter? (Uddyb gerne hvorfra I har jeres viden) (11 svar) 

 nej 
 Uvist 
 vi har midler nok til at dække eventuelle udgifter ved aflysning, kommunalt årligt 

tilskud 
 Vi har indtil nu ingen udgifter haft - alle arrangementer er aflyst på ubestemt tid og 

kan gennemføres på et senere tidspunkt. 
 Nej - ingen viden 
 Ikke relevant 
 Vi ser ikke, at det bliver nødvendigt at benytte hjælpepakker 
 Kulturelt Samråd har ikke behov for det 
 Det bliver ikke relevant for os - men for vores medlemmer (se svar herunder) 
 Det kan vi ikke svare korrekt på; men det vil vi da tro 

 

Er I bekymrede for jeres forenings fremtid? Hvis ja, hvad går bekymringen på? (14 
svar) 
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 Nej 
 Ingen bekymring 
 Mariagerfjord Kommune har skåret helt urimeligt på det kulturelle område i forhold 

til andre kommuner, og kulturen er formodentlig ikke i fokus når aktiviteterne igen 
skal startes op. Derfor ville vi gerne have haft dialogmødet med byrådet, så vi kunne 
dokumentere hvor vigtig kultur og frivilligindsatsen heri er for kommende indbyggere 
for at vælge eller blive i kommunen. 

 Næ 
 Vi er bekymret for de mange kulturaktører udvalget støtter 
 Nej egentlig ikke - er understøttet af Gladsaxe Kommune 
 Nej 
 At 'dynamikken' blandt de frivillige svækkes 
 Nej. Kultursamvirket er ikke en forening, men et kommunalt råd, hvor medlemmerne 

vælges af og fra det frivillige foreningsliv i kommunen. 
 Ikke på grund af Corona-krisen, nej. 
 Jeg er ikke bekymret for Kulturelt Samråds fremtid. Vi har et driftstilskud, der ikke 

berøres pt. Det er vores medlemmers situation jeg er bekymret for i denne 
sammenhæng. 1. foreningerne: De har aflyst deres aktiviteter/arrangementer både 
for deres medlemmer og de offentlige arrangementer. A. De burde vel ligesom 
idrætsforeningerne og spejderforeningerne kunne søge kompensation, hvis de har 
mistet på det. De er pt. ikke dækket med mindre, at de har forventet over 350 
deltagere, men kan godt have tab. 2. De skabende kunstnere: De mistet deres 
indtjening på salg af værker, entre, optrædener osv. Hvis de har en samlet årlig 
indtægt på over 120.000 kr. for deres kunstneriske praksis, så er de dækket under 
andre kompensationsordninger, men hvis deres "kunstpraksis" kun er en 
"sideindtjening", hvor de måske kun tjener 80.000 kr. på årsbasis (hvoraf meget 
tjenes hen over sommeren), så ryger de udenfor de nuværende 
kompensationsordninger. 3. Øvrige Kulturudbyderne (eks. de små kulturhuse mv.) 
Jeg kan (i vores spørgeskema) ikke se om de ryger udenfor de nuværende ordninger, 
men tror at de fleste kan passes ind under disse, da de ofte har en højere indtjening. 
4. Kulturelle instit., højskoler, aftenskoler: burde være dækket godt ind med de 
nuværende ordninger.  

 Ja naturligvis - men igen er det foreningerne, der må svare - og ikke Kulturrådet. 

 

 

Hvilke konsekvenser forestiller I jer, det kan få for jeres forening, hvis denne 
situation fortsætter året ud? (14 svar) 

 Uvist 
 Byrådet har ikke "tid" til at lytte til vores råd, og vil spare de sidste kulturelle nødråb 

væk. 
 Kulturprisuddeling og støtte til vore medlemsforeninger 
 vores kommunikation med medlemsforeningerne bliver udelukkende digitalt 
 ingen 
 Uden krystalkugle er det svært at svare på - men bestyrelsesarbejdet kan klares via 

digitale medier, foreningens hjemmeside og Facebook. 
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 Vi har nogle midler som ikke bliver delt ud. 
 Nogle foreninger vil blive alvorligt svækket - måske dø 
 Vi vil ikke kunne afholde møder. 
 Manglende afholdelse af generalforsamling og andre kulturmøder, samt overvejelse 

af, hvordan fremtiden skal stykkes sammen 
 Ikke så meget for foreningen, som mest uddeler støttepenge (men dog gerne vil 

sætte nogle tiltag i gang), mere for de kulturelle foreninger, der søger støtte, hvis de 
ikke kan afholde arrangementer. Det kan gøre ondt på den enkelte forening, hvis de 
har tegnet kontrakter, de ikke kan komme ud af eller må gennemføre med tab, fordi 
der ikke kan være/kommer nok gæster. Det kan godt gå hen og være dødstødet for 
foreninger, der har penge ude, som de måske ikke kan få hentet hjem. F.eks. en 
teaterforening, der har skrevet kontrakt med professionelle, men ikke ved om de kan 
gennemføre eller det koster dem penge at komme ud af kontrakten. 

 Ingen konsekvenser for vores samråd. Vi afholder bestyrelsesmøder og planlægger 
masser af aktiviteter for vores medlemmer, så de kan komme bedst igennem denne 
tid. De små kunstnere/musikere mv. kan på kort sigt bruge tiden til at producere 
værker, men vil miste deres indtjening, men kan måske være nød til at droppe 
kunsten og søge et rengøringsjob (bare et eksempel), hvis der ikke er mulighed for 
at søge kompensation med et mindre tab end 120.000 kr. Alle arbejder selvfølgelig 
på at finde alternative formidlingsformer med en tilhørende 
finansierings/betalingsmodel, så det ikke fortsætter med at være gratis kunst. OG: 
Derfor bør Kulturelle Samråd og SLKS lave puljer, der kan søges til at udvikle disse 
formater. Ikke kun online, men også arrangementsformer, der udfordrer den gængse 
publikumsoplevelse med at stå tæt sammen. Hvis jeg var jer ville jeg foreslå Joy at 
de to nationale paraplyforeninger får X mio. til uddeling. Disse kan så søges til alt. 
kulturaktiviteter, der er tilpasset sit. i Danmark. Samt til at udvikle fælles 
formidlingskoncepter med ”indtænkt” betalingsmodel, som kan bruges i denne tid. 
Helt overordnet set, så skal kulturlivet prioriteres og samles bedre (med mere 
økonomi), så vi får flere kræfter til at være et stærkt talerør for kulturlivet. VI har 
ikke mulighed for at tale med samme stemme som idrætten og det er en skam. 

 

 

Har I aktiviteter eller anden nytænkning i gang i jeres forening i forhold til at 
mindske eget tab for foreningen eller til at løfte fællesskabet i denne tid? (14 svar) 

 ? 
 Nej 
 ja, vi vil gennemføre orienteringsrunder i erhvervsforeninger (Rotary, Junior 

Chamber, Erhvervsråd, o.l.) for at undersøge behovet og interessen for at vi har et 
godt kultur og fritidsliv i kommunen 

 Ved ikke 
 næ 
 I forhold til fællesskabet, medlemmer i form af foreninger og enkeltpersoner, har vi 

iværksat en undersøgelse af konsekvenserne for medlemmerne (som denne 
undersøgelse). Konklusioner fremlægges for forvaltning og politikere og til et 
offentligt onlinemøde om den lokale kulturs situation. Desuden har vi haft 2 
debatindlæg i Midtjyllands Avis og meddelt os gennem hjemmeside og Facebook. 
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 Økonomisk har Kulturen i Gladsaxe ingen tab, men fællesskabet lider ubeskriveligt 
meget ved manglende direkte kontakt med medlemsforeningerne 

 Nej - Ikke endnu 
 Ikke for nærværende 
 Vi holder kontakten til samvirkets medlemmer på mail. 
 nej 
 Ikke som sådan. Vi har haft gang i en visionsproces med ønske om at gøre mere, 

men den er startet op før Corona-krisen. Vi tænker vores tiltag skal lægges om nogle 
måneder, hvor Corona forhåbentlig er ved at være ovre. 

 Ja. Vi har udbudt en kvikpulje, som du kan læse om her: 
https://kulturskive.dk/aktivitetspuljen/ Her bruger vi de penge, der var afsat til 
KulturUgen. Herudover er vi ved at planlægge online inspirations-get-together" for 
medlemmerne og et par webinarer om støttemuligheder, online møder mv. 

 

Har I gennemført aktiviteter i denne periode? Nævn gerne, hvilke kreative 
løsninger, I har anvendt, og hvordan I har klaret "coronareglerne" (14 svar) 

 Nej 
 Nej- alt er aflyst 
 Vi modtager stadig anmodning om støttebeløb fra vore medlemsforeninger og andre 

relevante aktiviteter 
 uddeling af midler til foreningsarrangementer efter ansøgning foregår udelukkende 

ved brug af it-programmer og uden fysiske møder 
 Se ovenstående 
 FOU har afholdt 1 møde digitalt og næste FOU møde er også besluttet afholdt 

digitalt. Kulturen er repræsenteret i FOU og dagsordner og referater er tilgængelig. 
Det kunne være en løsning for Kulturens bestyrelsesmøder, men er ikke drøftet 
endnu. 

 Ingen 
 Nej. 
 nej 
 Der er bud på hvilke typer af aktiviteter man kan lave i vores kvikpulje: FASE 1 – 

Gælder i perioden med forsamlingsforbud på over 10 personer. Medlemmer af 
Kulturelt Samråd, Skive kan søge til: - Online kulturelle events eller tiltag, der 
bringer kulturen ud til mange borgere på Skiveegnen. - Alternative kulturelle 
aktiviteter, der sikre at man ikke er forsamlet fysisk (alt fra kultur-ruter i naturen, 
altan-koncerter, events, hvor der optrædes for et publikum, der er placeret i eget 
hjem/egen bil til rullende fællessang til liguster-haver fra traktorvogn) - Kulturelle 
aktiviteter, hvor mange mennesker deltager samtidig, men hver for sig. (eks. 
simultant produktion af kunst, der sættes sammen) - “Kultur i natur” oplevelser 

 

Evt. yderligere kommentarer! (7 svar) 

 En lang række af Samrådets foreningsmedlemmer har været nødsaget til at aflyse 
arrangementer 

 Venter bare på at tiderne forandrer sig. 
 Kulturelt Forum passer nok ikke helt ind i skemaet 
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 En del foreninger har mistet en kalkuleret indtægt på et arrangement, der er aflyst 
uden udgift og mener, de er berettiget til erstatning for den kalkulerede 
ekstraordinære indtægt. Vi er af den mening, at det er grådighed, af den værste 
skuffe.. 

 Vi er som samvirket ikke som sådan hårdt ramt af COVID-19 restriktionerne, men de 
foreninger vi repræsenterer, er hårdt ramt på både deres foreningsaktive del og på 
deres økonomi. 

 Jeg synes det er vigtigt, at I ikke kun repræsenterer de Kulturelle Samråd, men også 
deres medlemmer: foreningslivet, de skabende kunstnere og kulturudbyderne til 
mødet med Joy:-) Ring endelig hvis du har brug for flere oplysninger omkring vores 
igangværende undersøgelse eller uddybning.  

 


