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Referat fra Kulturudvalgets møde den 14. februar 2018 

Deltagere: 
Helle Nielsen 
Birthe Søborg 
Ellen Nygaard 
Villy Nielsen 
Ole Schwarz 

Afbud fra Ellen Høgh 

Dagsorden 

Referatet fra 13. december 2017 
Referatet er godkendt 
 
De 2 planlagte koncerter: 

Koncert ved gadekæret den 8. september 
Det er aftalt med Aalborg kommune, at musikgruppen Raggedy Anns spiller til vores koncert ved gadekæret 
lørdag den 8. september kl. 14.00 – 16.00.  Vi betaler selv for denne koncert kr. 3.500,- Aalborg kommune 
betaler resten. Vi håber at borgerforeningen inden denne dag har indkøbt det nye store telt - ellers kan vi 
låne Uggerhalnes telt (pris sidste år var 500,- + hjælp til opsætning) Der vil som sidste år være muligt at 
spise sin medbragte mad fra kl. 12.00 – 14.00. 
Vi beregner et underskud på ca. 2.000,- kr. som bliver udlignet med et forventet overskud fra koncerten 
den 2. november 
 
Koncerten med Jane og Shane den 2. november  
Der er aftalt pris, men endelig kontrakt kan ikke indgås før vi kan oplyse om spillestedet. 
Vi håber på at kunne afvikle koncerten ved Helgstrand (hans nye lokale ved rideklubben). 
Hvis ikke dette går i orden vil vi benytte hallen 
Vedr. benyttelse af Helgstrands lokaler kræver det at vi henter borde og stole samt lejer/indkøber service. 
Aalborg kommune har givet tilsagn om økonomisk tilskud på kr. 3.500,- 
Mad indkøbes ved Brugsen/Kvickly / Ostemanden m.fl. – Vi vil selv anrette og servere maden – men ikke 
tilberede den. 
Vi planlægger deltagerpris (koncert + mad) på 200,-.  !00 kr. til mad og 100,- kr. til musikken. Overskuddet 
til kulturudvalget komme ved slag af drikkevarer 
Bendt grønborg vil aftale møde med Helgstrand, så vi kan se lokalerne og evt. lave aftale om at låne disse 
 
Kunst 
Ellen fortalte lidt om det kommende projekt. Har haft møde med kunstneren Ellen Kirstine Højer. Hun vil 
gerne medvirke som konsulent med ikke deltage i selve projektet. Ellen har haft kontakt med Galleri 
Hammer, Henning Bitsch som muligvis vil lægge hus til projektet, men han vil ikke selv deltage. Ellen vil 
snarest holde et møde med Henning herom. 
Hvis projektet skal realiseres kræver det aftale med kunstner der via aftenskoleloven kan lave et 
forløb/kursus. 
Samrådet vil evt. kunne betale for materialerne (eller søge tilskud hertil) 
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Vi så gerne, at det færdige kunstprojekt kunne stå mellem Grindsted og Uggerhalne og være med til at 
binde de 2 byer mere sammen. Titlen på kunstværket kunne være ”samarbejde”. 
 
Generalforsamlingen den 2. maj 
Her skal vi have afklaret hvem der skal have prisen ved 2017 (årets bygge/renoveringspris) 
Der er foreslået det nye skolebyggeri i Grindsted – men konkurrencen udløber først den 15. april – så vi kan 
først afklare dette efter denne dato. 
Villy har lovet at aflægge beretning for Kulturudvalget til samrådets generalforsamling 
 
Eventuelt 
Der var intet under dette punkt 
 
Næste møde16. maj kl. 19.00 hos Birthe 
 
Referent: Ole Schwarz 


