
Kære alle 
  
Tak for sidst. Her er det interne referat fra Generalforsamlingen i Odense, 23. Februar 2016. 
  

1. Valg af dirigent og referent. 
a.  Kari fra Gentofte blev valgt som dirigent og Kirsten fra Albertslund som referent 

 
2. Formandens beretning.  

a.  Pga. Formanden Trines sygemelding gennemgik Anne Line – Århus kort 
hovedpunkterne i året, der gik. Beretningen fra formanden lægges på 
hjemmesiden snarest muligt. 

 
3. Medlemsberetning fra regioner 

a. De forskellige regioners aftaler bliver efterhånden tilpasses, så de har samme 
tidsramme. Dette er undervejs.  Hovedstadens Kulturaftaleprojekt Kreative Børn 
er nu afsluttet og det er endnu usikkert i hvilken grad erfaringerne fra projektet 
videreføres. Kontakt Kirsten Schneider for yderligere oplysninger. 

b. FABUK ønsker et kort overblik over, hvilke kulturaftaler, der indeholder 
børnekultur. Derfor er der her en opfordring til, at følgende kulturaftaler skriver 
en kort beskrivelse til vores hjemmeside. (fem linjer). Kulturaftaler: Fyn er Film, 
Østjysk vækstbånd, Kulturring Øst, Midt – og Vestsjælland, Syd og Lolland/Falster, 
Region Nordjylland, Sønderjylland og Vadehavet og Hovedstadens og Aarhus 
Kommunes Kulturaftale.  

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
a. Anne Line fremlagde regnskabet, som har det rigtig godt. Regnskabet blev 

godkendt. Vi ønsker at bruge de opsparede midler på de kommende møder i form 
af fx honorarer til eksterne oplægsholdere, videndeling og værktøjer til at arbejde 
med kommende fokusområder.   

5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 
a. Vi fastholder kontingent og budgettet indeholder midler til kommende møder (jvf. 

punkt 4) 
6. Indkomne forslag 

a. Der var ingen indkomne forslag 
 

7. Valg af bestyrelse samt revisor. 
a. Revisorposten forbliver i Århus hos Anne Line/Mie, som også har ”kassen”. 

På valg: Anne Line, Aarhus Kommune, Trine Nørgaard Mikkelsen, Guldborgsund 
Kommune, og Kirsten Schneider, Albertslund Kommune. Alle genopstillede og blev 
genvalgt. Benedikte Andersen, Skanderborg Kommune var ikke på valg og fortsætter i 
bestyrelsen. Nyvalgte: Nana Maria Lacor, Odense Kommune og Bjørn Ballisager, Lolland 
Kommune.  
 
Konstituering:  Formand fra 1. juni: Benedikte Andersen, Konstitueret formand til 1. 
juni og kommende næstformand: Anne Line Svelle 
Sekretær: Kirsten Schneider 



Økonomi og hjemmeside: Bjørn Ballisager 
Facebook og hjemmeside: Trine Nørgaard Mikkelsen 
Suppleant: Nana Maria Lacor 
 
Udvalg og følgegrupper: 
Skoletjeneste – Anne Line, Skole og dagtilbudsfølgegruppe: Kirsten og 
Undervisningsministeriets første møde: Kirsten 
 

8.       Dato og placering af næste landsmøde 
Vi ønsker et møde, hvor vi kan gå i dybden – gerne over to dage. Værtsbyen – Næstved 
undersøger muligheden for at være værtsby. Værten sætter rammen, og bestyrelsen 
sætter indholdet i dialog med værten. 
Vi sigter mod at skabe en tradition, hvor tidspunktet ligger fast. Datoen meldes ud på 
hjemmesiden hurtigst muligt. Lis Olsen, Næstved og bestyrelse aftaler nærmere og 
melder ud, så snart der er klarhed. 
I 2017 vil årsmødet ligge i Århus. 

8. Udvalg:  
a. Lis Olsen deltager i udvalget for planlægning af næste landsmøde – gerne med 

hjælp fra andre konsulenter på Sjælland. 
 

10.   Eventuelt 
Dukkemager og skuespiller Hanne Trolle har tilbud om fortælleforløb for pædagoger – 
godt tilbud. 

  
Vi tog efterfølgende en drøftelse om kommende fokusområde: 
1.       ”Hvordan fungerer Den åbne Skole?” 
Til landsmødet kunne det være godt at høre mere om: Skole/kulturtjenester i kommunalt regi, 
Norges modeller for samarbejde mellem skoleverden og kulturverden, andre modeller og især om, 
hvordan kommunerne finansierer Den åbne Skole.  Skriv et par linjer om kommunens praksis – 
best practice -  til hjemmesiden inkl. kontaktadresse.    
 
2.       ”Internationalt samarbejde” 
Børn og unge – hvordan klarer vi det, og hvad har vi gang i? 
Interessant at sætte fokus på hvilke børnekulturværdier, vi ser i spil. Italesættelse, undersøgelser, 
skandinaviske samarbejder, grundværdier og dannelse. Evt. hvordan venskabsbyer kommer i spil i 
forhold til børnekulturen? 
  
NYT – Vi vil gerne være flere. 
Postkort blev delt ud med opfordring til at melde sig ind i FABUK. De skal sendes personligt til 
følgende kommuner: 
  
Anne Line: Ålborg, Lemvig, Mariagerfjord, Thy 
Kirsten: Holbæk, Faxe, Varde, Hillerød, Dragør 
Anne Kathrine: Vestegnskommuner og Sønderjylland 
Kari: Furesø, Lyngby, Gribskov 



Benedikte: Norddjurs, Horsens, Odder, Samsø 
Helga: Skive,  Ringkøbing 
Astrid: Herning, Holstebro 
Trine og Bjørn: Sydsjælland 


