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Formandens beretning for 2018
Konstitueringen i kulturrådet for 2019 blev med Else Marie Sønderstrup som formand, Bo Jacobsen
som næstformand, Søren Christiansen som kasserer og nyvalgte Mogens Lynge som sekretær. Idet
Mona Sækkelund efter 10 år ikke ønskede genvalg. Øvrige medlemmer er Lisbet Nielsen, Susanne
Kollerup og Gunnar Willumsen.Som ny suppleant valgtes Hanne Pedersen, da Tom Jacobsen ikke
ønskede genvalg..Revisor er Jørgen Kristensen, Hans Støttrup er revisorsuppleant. Bo Jacobsen og
Tut Sønderstrup blev valgt til Vesthimmerlands Kulturråd.
Året har været præget af kulturelle arrangementer Der har ikke været så mange nye aktiviteter, så vi
har ikke som tidligere fået ansøgninger om støtte til forskellige events, men håber på større aktivitet
mht ansøgninger om, hvor vi kan støtte kulturen.
Løgstør Bio ansøgte om hjælp til en teleslynge, og da biografen er udstyret med moderne teknik,
ville ønsket være et Wifi basseret teleslynge anlæg, som også er dyrere end det tradiotinelle.
Kulturrådet blev enige om, at støtte ansøgningen med 20.000 kr, da vi betragter den nye biograf
som et ”fyrtårn” i Løgstør , på linie med Lanternen og Natur- og Ridecentret.
Lokalhistorisk Arkiv ansøgte om underskudsgaranti til et foredrag om Johan Skjoldborg , og vi
bevilgede en garanti på 5.000 kr.
Løgstør Kirkes 125 års jubilæum ville blive fejret med en filmproduktion, bygget op af
reportager,interwiews og lokalhistoriske optagelser. Da digitale medier i dag har mange brugere,
valgte vi i Kulturrådet at støtte med 5.000 kr.Projektet blev desværre udskudt på ubestemt tid,
meddelte Pernille Bagge Kulturrådet. Der var møde med Vesthimmerlands Kulturråd i april med
temaerne: Fastholdelse af kulturugen og Kultur Thit samt uddeling af talentpris.Løgstør Kulturråd
anbefalede varmt, at alle 3 dele blev fas tholdt, idet man mente, at tiltagene var en succes.
Søren Kristiansen har udarbejdet en skrivelse til Kultur Thit, hvor der opfordres til at søge
Kulturrådene om tilskud til også mindre arragementer, da vi mener, der er for få ansøgninger til
rådene.
Muslingeprisen blev uddelt den 16.august 2018 i kulturladen. Prisen gik dette år til Holger
Pedersen, formand for Muslingefestivalen. Han er en fantastisk person og er er med til at skabe
kultur for alle samfundslag med sin altid venlige, optimistiske og udholdende indsats med henblik
på at gøre Løgstør til den bedste by at bo og leve i. Prisen er en musling lavet af Harald Welling,
dekoreret af Birthe Kjærsgård og et diplom udfærdiget af Søren Christiansen. Spar Nord donerer

hvert år en check på 3.000 kr. , og,musikken til Last Promp blev som sædvanlig leveret af et
veloplagt Brassband fra Agersted. En dejlig og velbesøgt aften i Kulturladen.

I 2018 blev der en kulturuge, fra den 3- til den l0 marts. Det er forskellige tiltag, som kan ses i
Kultur T(h)it, og man forsøger at drage erhvervslivet med ind i de forskellige arrangementer.
”Aha, nu rykker vi.” blev titlen på en oplevelsesrig kulturuge, hvor erhvervsliv som aktiv
medspiller bidrager sammen med foreninger, frivillige og klubber til ” det gode liv i
Vesthimmerland, og med ønske om, at det også når udover kommunegrænsen.
Det er allerede vedtaget, at kulturugen finder sted i 2019.

Retningslinier for tilskud, kan ses på kultur-og fritidsforvaltningens hjemmeside. Tilskud på 10.000
og derover stiles til Kulturudvalget, og beløb derunder til de lokale kulturråd.
Det pointeres fra Kulturrådet, at begivenheder/arrangementerskal annonceres på
www.oplevvesthimmerland.dk, så det kan komme med i kulturkalenderen. Der er hjælp at få på
bibliotekerne til at få annonceringerne lagt ind.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for indholdsrige møder og gode dialoger, som er forudsætning for
et konstruktivt og initiativt samarbejde.
Else Marie Sønderstrup
Formand.

