
Høringssvarene fra Kulturelt Samråd og Musikudvalget 
 
 
Fra mødereferat Kulturelt Samråd 20.1.2020 
5) Høringssvar 
Kulturpuljen har sendt oplæg til tekst omkring ny struktur på, hvordan man søger midler, og der er enkelte ting i formuleringerne vi 
vil stille spørgsmålstegn ved.  
Desuden taler vi om at det kan være svært at ramme de rigtige datoer for frister til ansøgning i fald de kun vil se på ansøgninger tre 
gange årligt (som der nu er lagt op til) - egentligt ville en gang hvert kvartal give mening.  
Det med rødt anførte er vores bemærkninger. Der er flere vendinger i oplægget der diskuteres: 

 ... der understøtter Kulturløftet Fantastiske fornemmelser og (eller) de udmeldte temaer... 

 ...projekter der afholdes /udvikles indenfor kommunens grænser... 

 ...støtte til arrangementer/projekter, der sættes i værk (hvad betyder dette - definér) inden ansøgningens behandling - dette 
kan i nogen tilfælde være virkeligt svært og hvornår er noget “sat i værk” - det bliver objektivt og giver rum for fortolkning 
- det er ikke godt. 

 ... Arrangemneter/projekter, der tidligere har modtaget støtte skal som udgangspunkt kunne påvise en ud-
vikling/nytænkning for at kunne opnå støtte... - dette punkt er vi meget skeptiske overfor - hvordan opstår traditioner? Skal 
man opfinde nyt for at tækkes en ansøgning eller fordi det falder naturligt? Skal man begrænses af dette forhold, hvis man 
har startet noget godt op et år og gerne vil gøre det igen med sin erfaring fra sidst i baglommen? Hindrer man ikke 
kulturudøvere i at ansøge med denne formulering? Og igen lader det rum for fortolkning - det er ikke godt. 

 
 

Høringssvar: Svendborg Musikudvalgs møde den 25-02-2020 
Udvalget finder det positivt med en forenkling af ansøgningskriterierne og det, at Kultur- og Fritidsudvalget 
forholder sig så åbent som muligt til en ansøgers projekt eller arrangement. 
Musikudvalget bemærker følgende: 

- Sætningen: ”samt appellerer til og nydes af et betydeligt publikum” bør udgå, da det i 
ansøgerkredse kan skabe stor tvivl om betydningen af den ordlyd. 

- Sætningen: ”der sættes i værk inden ansøgningens behandling” bør ændres til ”der er 
afviklet inden ansøgningens behandling”. 

- Det skal tydeliggøres, at udmeldingen om de årlige temaer sker året forud, så der ikke 
opstår misforståelser. 

- Udvalget foreslår, at ansøgningsfristen for det kommende års første runde er senest 1. 
november året før. 
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