
Formandens beretning på generalforsamling, 1. marts 2018. 
 

2017 som det spændte af i Brædstrup Kultursamvirke: 
På sidste års generalforsamling blev jeg valgt som ny 
formand.  Inge Nystrøm kunne fejre 10 års jubilæum som 
formand, idet Kultursamvirket oprettedes lige efter 
kommunesammenlægningen i 2007. Inge er stadig vores 
suppleant. 
 

Vi har i 2017 give støtte til følgende arrangementer: 

Bevilget på mødet 7.2.2017 

Kulturfestival(seniorer) 4000 kr 

Vestbyens Fotogruppe 2000 kr 

  
Bevilget på mødet 7.6.2017 

Børnekulturfestival: 15.000 kr. 
Grundlovsmøde 6.000 kr. 
Musik i gaden 8.000 kr. 
Nytårsjazz 4.500 kr. 
 

Vi modtog i alt 6 ansøgninger. 
 
 

For første gang har vi støttet en børnekulturfestival. Jeg synes 
personligt, det er rart at se ansøgninger, der også dækker 
børnekultur i byen. 
 

Vi havde ikke en eneste ansøgning til den 1. oktober. Dette 
skyldtes nok, at antenneforeningen i Brædstrup blev nedlagt og 
således delte ud af sit overskud.  
 

Hvad vi ellers har arrangeret og deltaget i i 2017: 

Den 20. april var vi inviteret til et åbent "kulturmøde" med 
Kulturminister Mette Bock og Borgmester Peter Sørensen i 
Fængslet. Næstformand og formand fulgtes ad. Mette Bock gav sit 



bud på, hvad kultur er, og hvad det kan bruges til. Vi hørte om 
kulturens skabere og forbrugere inddelt i 3 lag: vækstlaget, 
mainstreamlaget og elitelaget. Vi hørte om en treenighed bag 
kulturen: civilsamfundet, mæcener(fonde og virksomheder) og 
offentlig støtte. Hun reklamerede for "garagehøjskoler", som 
spirer frem mange steder uden offentlig støtte. Hun mente også at 
læseklubber og kunstforeninger er i fremgang.  
Hun fik selvfølgelig givet en cadeau til ildsjælen Frank Panduro - 
og sluttede med ordene: En bølge blev til en Tsunami. 
 

Flere var mødt frem fra de mindre byer som Vestbirk og Gedved 
og kom med indspark. 
 

I forbindelse med tilmeldingen fik jeg talt med den dengang 
nyansatte udviklingskonsulent Mia Falk. Hun fortalte mig om de 
nyeste ændringer i kulturforvaltningens ledelse. Den nye chef for 
kultur og events hedder Lasse Schuleit. Hanne Damgaard, som har 
været kulturdirektør i mange år, er nu sidestillet med kultur og 
eventchef Lasse Schuleit. Hendes ansvarsområde er fremover 
biblioteket, borgerservice, idrætsområdet og folkeoplysning. 
Lasse Schuleit skal tage sig af kulturskolerne, museerne, events, 
byliv samt store og små arrangementer. Altså lidt samme 
jobbeskrivelse som eventchef Franka Abrahamsen havde, da hun, 
Hanne og kulturudvalgsformanden besøgte os på et åbent møde i 
den gamle byrådssal i november i 2014. Franka Abrahamsen 
forlod sin stilling året efter. Det årlige kulturmøde mellem os og 
Horsens kulturafdeling (Franka og Hanne) blev aldrig til noget, 
selv om vi forærede dem en brødkurv og tilbød at tage bollerne 
med til mødet. 
 

Kultursamvirkets bestyrelse stod selv for et arrangement i 
november. Det var et foredrag med historiker og PhD i friluftsliv 
Jakob Haahr. Foredraget "Over stok og sten" var godt besøgt, og 
der blev også sunget et par sange om at det at gå, med 



akkompagnement af Jørgen Forsingdal. Dette foredrag tiltrak lidt 
andre ansigter, end når vi fx har afholdt sangarrangementer, 
måske særligt flere fra oplandet. For første gang forlangte vi entré 
- symbolsk for medlemmer og lidt mere for ikke-medlemmer. Og 
det gav nye medlemmer i kultursamvirket. 
 

Bestyrelsen havde d. 11. november en kulturel inspirationstur til 
Videbæk, hvor vi så Kunstpavillonen og den nye fine Arne Haugen 
Sørensen fløj. Her så vi, hvordan en by på størrelse med 
Brædstrup, har kunnet skabe et enestående kunstcentrum. På 
vejen derud nåede vi også ind på Carl Henning Pedersen og Else 
Alfelts museum, hvor vi så Prins Henriks skulpturudstilling. Han 
var gennem mange år en god ven af Carl Henning Pedersen. 
Udstillingen viste hans egne skulpturer og desuden afrikanske 
masker fra hans fine store maskesamling. Ingen af os vidste jo 
dengang, at han var så alvorlig syg.  
 

Vi må se at få stablet et nyt sensommer- eller efterårsarrangement 
på benene. Jeg går med tanker om en ny udgave af alsang (evt. en 
aften i stedet). 
 

Der er initiativer om at skabe en fælles aktivitetskalender i byen, 
initieret af formand Brian Krogh, lokalrådet. Vi mødes igen i april 
sammen med de øvrige foreninger i byen. 
 
Malene Due Andersen, formand. 
 


