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1. Godkendelse af dagsorden 
 
18/189 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af dagsorden. 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Godkendt. 
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
 
 
 

2. Foreningen Rytmisk Råstof 
 
19/27821 
 
Beslutningstema:  
B: Beslutning 
Ansøgning fra foreningen Rytmisk Råstof om et årligt tilskud på 100.000 
kr. (2017-niveau) i 2021-2024 til brug for fortsættelse af det musikalske 
samarbejde med Musikhuset Posten i Odense (Odense Live Fonden) som 
regionalt spillested. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 der bevilges et årligt tilskud på 103.000 kr. (2020 niveau) i perioden 
2021 – 2024 incl. 

 
Sagsfremstilling:  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. 
februar 2016 at støtte et nytænkende musikalsk samarbejde med Posten i 
Odense med henblik på udvikling af koncertdelen på spillestedet Harders. 
Projektet blev støttet med et årligt tilskud på 100.000 kr. i aftaleperioden 
2017-2020. 
 
Ansøgningen omhandler en fortsættelse og udvikling af det regionale 
spillestedssamarbejde mellem kommunerne Odense, Assens og Svendborg 
under det regionale spillested Postens (Odense Live Fondens) kommende 
ansøgning til Statens Kunstfond og udpegning af regionale spillesteder i 
aftaleperioden 2021-2024.  
 
De involverede spillesteder er Musikhuset Posten/Jazzhus Dexter, Kansas 
City, Tobaksgården og Spillestedet Harders (Rytmisk Råstof). Rytmisk 
Råstof søger som en del af det regionale spillestedssamarbejde Svendborg 
Kommune om at deltage i samarbejdet i samme indholdsmæssige og 
økonomiske omfang som i den indeværende aftaleperiode. 
 
Odense Live Fonden vil i ansøgningen til Statens Kunstfond lægge op til, at 
der afsættes en årlig budgetramme for årene 2021-2024 på 250.000 kr. til 
samarbejdet med Rytmisk Råstof. 
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Rytmisk Råstof anfører, at effekten af den igangværende aftale blandt 
andet har betydet et løft af Svendborgs udbud af koncertoplevelser og 
dermed en styrket positionering af Svendborg som en kulturkommune og 
en af landets bedste og vigtigste musikkommuner. 
 
På Harders afvikler foreningen koncerter indenfor 4 koncertkategorier: 
 

1. Store, brede koncerter, som løber rundt af sig selv (hertil anvendes 
som udgangspunkt ikke offentligt tilskud) 

2. Koncerter med aktuelle og relativt etablerede bands (hertil anvendes 
honorarstøtte) 

3. Smalle koncerter med nichemusik og nye kunstnere (arrangeres som 
en del af spillestedssamarbejdet – hertil anvendes ikke honorarstøtte) 

4. Lokale upcomming og amatørbands (hertil anvendes som 
udgangspunkt ikke offentlige tilskud) 
 

Foreningen oplyser, at spillestedssamarbejdet giver mulighed for at 
producere koncerter med mellem 20 og 25 nye kunstnere fra ind- og 
udland, hvilket foreningen ser som en unik og meget vigtig del af ikke bare 
Harders’ koncertudbud, men af hele Svendborgs samlede koncertudbud. 
Foreningen vurderer endvidere, at uden spillestedssamarbejdet vil denne 
type koncerter ikke findes i Svendborg.  
 
Det anføres, at spillestedssamarbejdet har været en vigtig udviklingsmotor 
for såvel amatørmiljøet som for det professionelle musikmiljø. Rytmisk 
Råstof og musiktyngdepunktet i Ribers Gård har med 
spillestedssamarbejdets økonomi haft mulighed for at udvikle 
koncertaktiviteten til et niveau, hvor de nu kan arrangere koncerter på 
højeste professionelle niveau, nationalt som internationalt. Disse 
ressourcer bredes ud fra spillestedet og kommer andre arrangører, 
frivillige, musikmiljøerne og det øvrige kulturmiljø til gode. 
 
Foreningen anfører endvidere, at spillestedssamarbejdet og ressourcerne 
herfra har været medvirkende til, at de har kunnet styrke samarbejdet 
med blandt andet Svendborg Musikskole, Ungdomsskolen, Oureskolerne, 
Humble, Ollerup Musik & Sang. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er i budgetoverslagsårene afsat 102.626 kr. i 2020-niveau til 
samarbejdet mellem Rytmisk Råstof og Posten i Odense. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgning om tilskud til regionalt spillestedssamarbejde 2021-
2024.pdf 
Åben - Outline til driftsaftale spillestedssamarbejde 2021-2024.pdf 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
 
 
 

3. Milepælsplan for de 6 kulturspor 
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18/13936 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Fremdriften i de 6 kulturspor. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at  

 sagen tages til efterretning 
 
Sagsfremstilling:  
De 6 kulturspor er nu sat i handling, som det fremgår af milepælsplanen, 
der vil blive gennemgået på mødet. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Eventuelle afledte udgifter rejses som budgettemaer i forbindelse med 
budgetdrøftelserne for 2021. 
 
Bilag: 
Åben - Milepælsplan 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Taget til efterretning. 
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
 
 
 

4. BGK Fyn - ny billedkunstuddannelse i Svendborg for unge på Fyn 
 
19/20408 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Henvendelse fra Stine Kähler Madsen m.fl. om planer frem mod etablering 
af en ny billedkunstuddannelse i Svendborg for unge på Fyn, der vil 
dygtiggøre sig inden for kunstneriske fag. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 sagen tages til orientering 
 
Sagsfremstilling:  
Billedkunstnerisk Grundkursus Fyn (BGK) er tænkt som et 3-årigt 
skoleforløb, hvor unge i alderen 15-25 år fra hele Fyn vil få mulighed for at 
udvikle sit talent og personlige udtryk gennem undervisning på et højt 
kunstfagligt niveau. Det er gruppens forventning, at BGK Fyn også vil 
bidrage til det eksisterende kunst- og kulturmiljø i Svendborg, idet der 
oprettes projektstillinger til lokale, udøvende kunstnere, ligesom 
uddannelsen forventes at vil skabe øget opmærksom blandt danske 
billedkunstnere og kunstinteresserede på Svendborg som kunst- og 
kulturby. 
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Formål, organisering, læringsmiljø, samarbejder mv. fremgår af 
projektbeskrivelsen vedlagt som bilag. Der er endvidere vedlagt et budget, 
der dog på ingen måde er fyldestgørende på nuværende tidspunkt og 
derved kan danne baggrund for nogen vurdering af tilskudsbehov. 
 
Administrationens bemærkninger 
Administrationen er i orienterende dialog med gruppen, idet projektet 
endnu ikke er klar til egentlig politisk behandling. BGK Fyn taler ind i flere 
aspekter af de nye kulturspor – særligt i forhold til visionerne om 
Svendborg ArtLab. Dette er gruppen opmærksom på og vil søge ind i 
dialogen om dette spor. Derudover har administrationen blandt andet 
henvist gruppen til at gå i dialog med Kulturregion Fyn om et muligt fynsk 
samarbejde om projektet. Dette har affødt drøftelser om muligheden for at 
bringe projektet frem i forbindelse med kulturaftale 2021. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Eventuelle afledte udgifter rejses som budgettema i forbindelse med 
budgetdrøftelserne for 2021. 
 
Bilag: 
Åben - BGKFYN_præsentation.pdf 
Åben - Budget BGK Fyn.pdf 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Taget til efterretning. 
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
 
 
 

5. Møder og arrangementer 
 
18/2613 
 
Beslutningstema:  
C: Beslutningssag 
Drøftelse om deltagelse i arrangement. 
 
Sagsfremstilling:  
Danmarks Biblioteksforening inviterer til Bibliotekspolitisk Topmøde 2020 
den 16. og 17. april 2020 i Sønderborg. 
 
Bilag: 
Åben - Danmarks Biblioteksforening - invitation til Bibliotekspolitisk 
Topmøde 2020 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Steen Tinning deltager.  
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
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6. Samarbejde med platformen Boblberg på tværs af kommunen 
 
19/23158 
 
Beslutningstema:  
Orientering om aftale om indgåelse af samarbejde med platformen 
Boblberg på tværs af kommunen. 
 
Indstilling:  
Administrationen indstiller 

 At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning 
 

 At Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om dagsordenspunktet skal 
oversendes til de andre fagudvalg. 

 
Sagsfremstilling:  
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 blev den 
digitale platform Boblberg drøftet i forhold til mulighederne for anvendelse 
af Boblberg i Svendborg Kommune. Social- og Sundhedsudvalget 
besluttede at få afdækket mulighederne for brugen på tværs af 
kommunen. Udvalget afsatte desuden 50.000 kr., fra § 18-midlerne til det 
frivillige sociale område, til delvis finansiering af Boblberg. 
 
På tværs af direktørområderne er der opbakning til Boblberg, som 
medfører en udgift på 8.500 kr. månedligt/102.000 kr. årligt. Direktionen 
har besluttet at indgå aftale om samarbejde med Boblberg samt aftalt en 
finansieringsmodel således, at direktørområdet Social, Sundhed og 
Beskæftigelse dækker 50.000 kr. Det resterende beløb dækkes af de tre 
øvrige direktørområder. 
 
Fakta om Boblberg: 
Boblberg er en platform til at søge fællesskaber og venskaber for borgere i 
kommunen. Når kommunen har købt adgang, er den gratis for borgerne at 
anvende. Boblberg har en enkelt og brugervenlig brugerflade, hvor enkelt-
borgere har mulighed for at oprette en ”bobl”, hvor de søger efter andre 
med fælles interesser, efter større fællesskaber eller en-til-en-kontakt. Der 
søges eksempelvis efter venskaber, reservebedsteforældre, 
motionsvenner, kreative aktiviteter, følgeskab til aktiviteter og efter andre 
at dele livsvilkår som sygdom, tab, ensomhed o.lign. med. Foreninger har 
mulighed for at oprette bobler med deres aktiviteter og events eller søge 
efter frivillige til deres foreningsarbejde. 
 
Boblberg findes i 32 kommuner med over 200.000 brugere. 6 kommuner i 
Region Syddanmark har indgået samarbejde med Boblberg, heraf 4 på 
Fyn. Det er Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn og Assens. Kommunerne 
er generelt tilfredse med samarbejdet. De fortæller, at Boblberg lever op til 
aftalen.  
 
Ofte bruges Boblberg strategisk af kommunerne som et redskab til 
borgerne om et redskab til at understøtte eksempelvis: 
- Fastholdelse af træning efter genoptræning - finde træningspartnere. 
- Bosætning, fastholdelse af nytilflyttere - etablere netværk og venskaber. 
- Sårbare målgrupper, bryde ensomhed - søge venskaber og følgeskaber. 
- Frivillighed - rekruttering af frivillige og synliggørelse af frivillige tilbud. 
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Boblberg har fokus på tillid og tryghed. Der er ingen reklamer og portalen 
overvåges for bobler og kommentarer, der falder udenfor formålet. Derved 
kan portalen ikke sammenlignes eller erstattes med eksempelvis Facebook, 
der anvendes til mange forskellige formål. Appen ”Min Landsby” har fokus 
på landsbyen/lokalområdet - alle typer af lokale ressourcer og muligheder. 
Og har dermed et andet fokus end Boblbergs borger-til-borger perspektiv. 
 
Ifølge Boblberg har +1500 borgere fra Svendborg Kommune ønsket at 
anvende portalen. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udgift i forbindelse med Boblberg månedligt 8.500 kr./årligt 102.000 kr. 
Derudover vil der afsættes 8.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse 
med PR. Boblberg står for udarbejdelse af PR-materialet. 
Udgiften fordeles således: 
Social, Sundhed og Beskæftigelse kr. 50.000 
Øvrige direktørområder   kr. 20.000 x 3 
 
Bilag: 
Åben - Notat om IT-sikkerhed og samarbejde med Boblberg 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2020:  
Taget til efterretning, idet udvalget besluttede at oversende punktet til de 
andre fagudvalg. Udvalget ønsker, at indsatsen medtages til de kommende 
budgetforhandlinger. 
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Taget til efterretning.  
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
 
 
 

7. Orientering om Landsstævne 2021 
 
18/2611 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Orientering om det forberedende arbejde med Landsstævne 2021. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, 

 at orienteringen tages til efterretning 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Taget til efterretning. 
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
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8. Meddelelser og orientering til udvalget 
 
18/282 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Meddelelser og orientering til udvalget 
 
Sagsfremstilling:  
Udvalgsformanden: 
 
Udvalgsmedlemmer: 
 
Direktøren: 
Studietur for udvalget bliver afviklet 7.-9. juni 2020.  
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2020:  
Taget til efterretning. 
 
Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 19:00 
 

 
Lars Erik Hornemann 
 

 
Anne Katrine Olsen 
 

 
Susanne Gustenhoff 
 

 
Johan Emil Rasmussen 

 
 

 
Søren Kongegaard 
 

 
Jesper Ullemose 
 

 
Steen Tinning 
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