Referat af bestyrelsesmøde i Kulturarv Fyn onsdag den 15. april 2009 kl. 14-15.30 i Historiens Hus,
Klosterbakken 2, Odense Kommune
Til stede: Harriet M. Hansen, Birgitte Haugbøl, Kristian Isager, Erland Porsmose, Jørgen Thomsen
og Ellen Warring.
Afbud fra: Esben Hedegaard og Johnny Wøllekær.
1. Godkendelse af referat
Referatet af bestyrelsesmødet 4.3.2009 godkendtes uden bemærkninger, og der var heller ingen
kommentarer til udkastet til referat af årsmødet i Middelfart 30.3.2009 [eventuelle bemærkninger er
heller ikke fremkommet efterfølgende, sådan som der ellers blev givet mulighed for på mødet].

2. Meddelelser – herunder også fra undergrupperne
Erland kunne oplyse, at kulturregionen havde afholdt et politikermøde i Nyborg, og at man der var
enedes om at ønske en forlængelse af kulturaftalen, når den nuværende udløber, eller en
øremærkning af en del af bloktilskuddet til kulturformål. Samtidig var der også fremført ønske om
fælles frie midler til kulturformål fra en række af de mindre kommuner.
Harriet spurgte til spørgsmålet om et evt. tillæg til Fyens Stiftstidende med udgangspunkt i
kulturarven. Jørgen kunne oplyse, at han havde mailet herom til chefredaktør Per Westergaard,
Fyens Stiftstidende, men endnu ikke modtaget svar.
Ellen og Harriet orienterede om forløbet af en sag vedr. Algade 10 i Middelfart. Også i kraft af
samarbejdet havde denne sag foreløbig fået en tilfredsstillende udgang. Kulturmiljørådet havde
udtalt sig i sagen.
Ellen orienterede desuden om andre sager fra kulturmiljørådets arbejde, bl.a. Toscana-drømmene i
Faaborg samt sagen om byggeri ved Lindved Hovedgård. Den sidstnævnte sag ender muligvis i
Naturklagenævnet. Der var fuld opbakning til kulturmiljørådets linje i sagen.
Erland orienterede om, at Kulturnet Danmark havde en ansøgningsfrist for mindre ansøgninger den
15. maj, hvor samarbejdsprojekter ikke var mindst velkomne. Der var enighed om, at Birgitte og
Harriet arbejder videre med muligheden for at indsende en Kulturarv Fyn-ansøgning, formentlig i
relation til emner som børn, skole og/eller hjemmeside.

3. Arbejdet med Kulturarv Fyns hjemmeside
Birgitte forelagde sagen. Der havde været kontakt til to firmaer i Nyborg, hvoraf et havde givet
tilsagn om at kunne påtage sig opgaven.
Der var enighed om overlade det til Birgitte at definere de frister, der skal overholdes af
medlemmerne i forbindelse med indhentning af oplysninger til publicering på hjemmesiden. Harriet
lovede samtidig at skrive ud fra formidlingsudvalget om materiale til hjemmesiden.

Endelig aftaltes det, at Johnny Wøllekær sørger for at sende en mail til Birgitte og Harriet med
medlemmernes (mail)adresser.

4. Igangsætning af strategiplanarbejde
På forslag fra Erland aftaltes det, at Jørgen holder et møde med Birgitte Lambrechtsen samt den
nyansatte medarbejder på området i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune for at få
klarhed over, hvad der er forvaltningens forventninger til planarbejdet. Skal det være nogle
målsætninger for 2020 eller hvad? Og skal der være tale om en visionsmodel eller en
forretningsmodel? Der var under alle omstændigheder enighed om, at strategiplanarbejdet skal være
bredere end blot en plan for museumsarbejdet.
Når sonderingen har fundet sted – og forvaltningen dermed forhåbentlig er blevet opdragsgivere for
en yderligere periode – vil undergrupperne blive bedt om at opliste mulige emner til
strategiplanarbejdet.

5. Godkendelse af forretningsorden
Det udsendte forslag til forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger. Den dermed endelige
forretningsorden udsendes med dette referat.

6. Eventuelt
Harriet kunne meddele, at Søren Skov havde efterfulgt Kurt Risskov Sørensen som formand for
SLA-Fyn.
I forbindelse med Ole Mortenssøns farvel til Langelands Museum efterlystes en repræsentant til
kulturmiljørådet fra de sydfynske museer.
Næste møde afholdes torsdag den 18. juni 2009 kl. 12.00 på Johs. Larsen Museet, begyndende med
frokost.

Jørgen Thomsen
referent

