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Møde i Projektgruppe for Kunst- & Kultur under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne 
  
Referat fra det første møde i udvalget som blev afviklet den 15. november 2016 
 
Deltagere: 

 Inga Nielsen (privat person) 

 Helle Nielsen (kunstudvalget under kirken/ menighedsrådet) 

 Ellen Nygaard (Kunstudvalget under kirken /menighedsrådet) 

 Villy Nielsen (programudvalget under menighedsrådet/kirken) 

 Hans Stockholm (Galleri Hammers venner) 

 Bo H Thomasen (Borgerforeningen) 

 Ole Schwarz (Samrådet) 

Dagsorden: 

Velkomst v. Ole Schwarz 

Formålet med etablering af et Kulturudvalg: 
Ole fortalte lidt om de tanker han har haft omkring etablering af et Kulturudvalg. 
Dette startede, da han, Lasse og Jon var til et møde for ca. 1 år siden på Trekanten i Aalborg Øst. Her 
fortalte repr. fra Kulturforvaltningen om de mange forskellige tilskudsmuligheder der er herfra og som vi 
slet ikke benytter os af i Grindsted og Uggerhalne. 
Ole mener,  at formålet med Kulturudvalget skal være, at støtte de kulturelle aktiviteter der foregår i 
Grindsted og Uggerhalne samt supplere disse. 
 Formidling (PR) og koordination omkring aktiviteter er vigtige elementer i det kommende arbejde. 
 
Hvem er vi: 
Hver mødedeltager fortalt lidt om sig selv, samt den forening/organisation som pgl. repræsenterer. 
 
Hvilke tanker/ønsker har vi: 
Hver mødedeltager fortalte lidt om de aktiviteter man lavede i den org. man kom fra, samt hvilke ønsker 
man gerne ville have Kulturudvalget til at arbejde med fremadrettet. 
Ud fra dette kan vi se, at der sker mange ting i vores lokalområde – og her skal nævnes nogle af disse: 

 Galleri Hammer: Laver mange forskellige aktiviteter, herunder undervisning via aftenskolerne. 

 Borgerforeningen: Afvikler f.eks. Fastelavn, Brætspil, Sankt Hans aften med bål og taler 

 Menighedsrådet afvikler besøg til forskellige steder samt aktiviteter i sognegården og har i foråret 

en kunstudstilling. 

 Samrådet står mere for de mere overordnede ting som f.eks. planlægning af større opgaver som 

bev./ etablering af cykelsti, skolerenovering og udstykninger, Kulturhus, kunst, renovering af 

gadekæret og mange andre ting. 

 Kirken har også et koncertudvalg der planlægger den musik der afvikles i kirkerne. 
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Vi drøftede, om der kunne skabes nogle aktiviteter (en folkefest) omkring Helstrands store ridestævne i juni 

md. 2017 og mange kreative forslag kom frem. 

Ole kunne fortælle at vi allerede har nogle opgaver: 

 Samrådet har sammen med Grindsted skole søgt penge til kunst, der skal stå uden for skolen (mod 
Uggerhalnevej). Kunstneren er Claus Ørntoft og Kulturudvalget deltager i et møde i morgen / den 
17. november i Kulturforvaltningen med denne kunstner. Skoleleder Søren deltager også i dette 
møde, idet skolen er involveret i processen. 

 Vi har fået bev. 5 betonkreationer som studerende fra forskellige uddannelsesinst. har lavet. 
Disse 5 kreationer har Poul Dahl og Ole været med til at udvælge og de skal afhentes i uge 48. Poul 
og Ole vil spørge vognmand Skindbjerg, om han vil sørge for transporten fra AMU-centret til 
gadekæret, hvor de skal stå. Herudover vil vi spørge Villy, om han kan hjælpe med at grave 
græstørvene af, så betonkreationerne kan komme til at stå på et underlag af sand. 

 Nissehuerne skal igen sættes på de 6 Hammerhatte og vi har fået Tove Hanibal til at sy disse. Vi har 
foreslået, at dette sker lørdag den 10. december hvor vi samtidig vil indvie de 5 nye 
betonkreationer. 

 Vi kommer også til at arbejde med udvælgelse af det pæneste byggeri/ renoverede hus i Grindsted 
og Uggerhalne. I de sidste 3 år har vi haft en konkurrence, hvor vil beder borgerne om forslag til 
hvem der skal have årets præmie. I de disse år er præmien gået til det pænest renoverede hus, idet 
der ikke har været nybyggeri i vort lokalområde. 
Ole vil bede Poul Dahl om at sætte opslaget på vores hjemmeside. Når forslagene så indkommer, vil 

Kulturudvalget udvælge det hus der skal vinde. Præmieoverrækkelse finder sted på Samrådets 

generalforsamling i maj md. 

Vi prøvede at se på hvor man kunne afvikle kommende aktiviteter: 

 Sognegården (med de begrænsninger der er her) 

 Skolen med dens nybyggede faciliteter 

 Kultur og borgerhuset (DUSSEN) hvor private fester også kan afvikles 

 Hans nævnte at hans hus kunne bruges til klassisk musik 

 Hallen 

 Sportscafe’en 

 Ungdomsklubben 

 Galleri Hammer 
 

Fælles vision/mål 

Vi nåede ikke at lave en fælles målsætning, men var enig om, at vi næste gang ville indbyde konsulent fra 

Kulturforvaltningen til at fortælle om forskellige tilskudsregler/ muligheder. 

Når vi således får kendskab til de økonomiske muligheder, vil vi udarbejde en prioriteret liste over de ting 

Kulturudvalget vil beskæftige sig med. 

Vi var også enige om, at vi ikke vil sætte for mange skibe i søen. 
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Evt. 
Samrådets julefrokost skal afvikles enten den 13. eller 20. januar 
Vi blev enige om, at Kulturudvalget godt ville stå for julefrokosten fredag den 20. januar. 
Ole udsender indbydelser og finder således ud af hvor mange deltager der kommer. 
Helle vil bestille maden og Ole vil sørge for indkøb af drikkevarer. 
Hele udvalget vil stå for at pynte op, sange og evt. en konkurrence. 
 
Næste møde 
Onsdag den 15. februar kl. 19.00,  
Sted: Høgevej 6 
Ole indbyder konsulent fra Kulturforvaltningen 
 
Referent 
Ole Schwarz 


