
 

Referat fra Kulturudvalgets møde 
 den 7. august 2017 kl. 19.00 hos Ole S. 
 
Deltagere: 
Helle Nielsen 
Ellen Nygaard 
Villy Nielsen 
Hans Stochholm 
Ole Schwarz 
 

Fraværende: 
Bo Hovgaard Thomasen 
 

Dagsorden: 
 
Godkendelse af referatet fra den 1. maj  
Referatet blev godkendt 
 
Afsløring af ”kunstværket” den 19/8 v. Skolen 
Der har været en del skriveri (mails) omkring dette kunstværk. 
Dels omkring økonomien – som nu skulle være ok (aftalt rater med Claus og kommunen) 
Dels omkring placeringen og den manglende accept fra skolen herom 
Dels om kunstværket kunne blive færdig til skoleindvielsen (det kan det) 
Claus har meddelt at han går i gang med at grave ud til støbning af fundamentet ult. uge 32 eller primo uge 
33. 
Villy vi henter den opgravede jord. Ole kontakter Claus herom – så Villy ved hvornår det bliver. 
Kulturudvalget vil gerne have besked på hvornår kunstværket bliver afsløret (klokkeslæt). Skoleleder 
forespørges herom. 
Ole have udsendt til kulturudvalget - forslag til - hvem der skal afsløre ”kunstværket”.  
Helle, Villy, Ellen og Ole har foreslået Lasse Breddam, idet det er Lasse der har skabt muligheden for at 
kunstværket kunne blive en realitet (penge hertil).  Hans havde foreslået en tidligere elev eller en person 
fra det udvalg der udvælger årets præmierede bygning.  Lasse har accepteret at afsløre kunstværket og vi 
har bedt Claus om at være til stede den 19/8 for at fortælle lidt om kunstværket. 
Vi vil i samarbejde med skolen undersøge muligheden for, om skolen kunne blive præmieret som året 
bygning i 2018. (kombineret med kunstværket forslag Fra Hans Stochholm) 
 
Under dette punkt oplyste Hans Stochholm, at han ikke kunne acceptere indholdet af det brev Ole Schwarz 
den 1. august havde sendt til Skoleleder Søren Kold vedrørende placering af ”Kunstværket”.  Ingen af de 



øvrige mødedeltagere mente der var noget galt med denne skrivelse.  Hans Stochholm oplyste herefter, at 
han ikke længere ønskede at være medlem af kulturudvalget – hvilket blev taget til efterretning. 
Vi drøftede herefter kort om andre kunne/ville indgå i Kulturudvalget. Inga vil spørge Anette fra 
Uggerhalne.  
Vi vil i øvrigt være på udkik efter nye medlemmer til kulturudvalget, idet vi meget gerne ser nye 
medlemmer her. 
 
Underholdning den 9. september 2017 
Mai og Simon kommer og spiller 
Pris 4.000,- kr.  / kommunen ref. de 2.000,- 
Vi låner telt af Anette fra Uggerhalne - pris 500,- depositum 2.000,- 
Telt. Opstilles fredag de 8/9. Ole tager kontakt til Anette herom 
Folk opfordres til at tage deres medpakke med til gadekæret (spisning i tiden 13.00 – 15.00) 
Mai og Simon spiller fra kl. 15.00 – 17.00 
Kulturudvalget sørger for salg af: Øl, sodavand og Vin 
Ellen og Ole køber drikkevarerne i Brugsen 
Villy har stole og borde til 70 personer som sættes op i teltet 
Folk opfordres til at give en hjælpende hånd fredag med opsætning af telt og transport af borde og stole 
Ole kontakter skolen vedrørende lån af PA-anlæg (sang) samt bander til en scene. 
Villy afklarer med Kim Bay’s forældre muligheden for at låne strøm her. 
PR.  Er med i det kommende Hammernyt (bladet) – herudover annonce i Vodskov Avis, opslag på 
hjemmesiden og facebook 
 
Irsk aften den 3. november 2017 
Kræm vest er bestilt 
Pris 6.000,- kommunen betaler heraf de 3.000,- 
Sted: Sportscafe’en (begge rum) 
Forventede antal 60- 70 personer 
Ellen + hjælp laver maden (Shepherds pie) 
Pris ca. 150.- kr.  
PR.  Der er en kort omtale af den Irske aften i det kommende nummer af Hammernyt 
Tidspunkt, pris og hvor billetter kan købes er endnu ikke meldt ud 
PR. Annonce i Vodskov avis, Hjemmesiden + facebook 
 
Opgaver/aktiviviter i 2018 
Blev kort drøftet -  her i overskrifter: 
Musik (afventer tilbud fra Aalborg kommune febr. 2018) 
Kunst? 
Bog med ansigter (med en historie?) 
Civil ulydighed (betonkunst) Ellen kontakter kunstner 
Der skal søges penge fra Kulturforvaltningen til kommende aktiviteter 
 
Evt. 
Intet under dette punkt 
 
Næste møde: 
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00 hos Ellen og Ole 
 
Referent:   
Ole Schwarz 


