KULTURNAT AALBORG 2013

Nordjyske kunstnere, kultur
interesserede, græsrødder,
undergrund, finkultur og andre
interesserede.
9000 Aalborg
Mail:
KulturnatAalborg@gmail.com
www.facebook.com/KulturnatA
alborg

KUNST &
KULTUR

Invitation & Referat.
Du Indbydes hermed til Stiftende general forsamling
jf. Kulturnat Aalborg.
• Dato: 4. April
• Sted: VAERK9000 - Rapsgade 1. 9000 Aalborg
• Tid: 19.00
Program:
1:!

Velkommen.

2: !

Præsentation af vedtægter for Kulturnat Aalborg - samt div. Formaliter.

3: !

Valg af bestyrelse.

4: !

Brainstorm, de forskellige udvalg iblandt.

!
!

(Det vil være muligt at melde sig ind på et udvalg på dagen, for nye !
interesserede. )

!

5: !
!

Afrunding og valg af ny møde dato i de individuelle udvalg, samt dato !
bestemmelse for næste “stor”møde.

!

Referat fra 21. 03. 2013.
• Referent: Anette Gehlert.

Genoplivning af Kulturnatten
Referat 21. marts. 2013
Punkt 1: Præsentation
Sirid fortæller om initiativet, at kommunen har trukket deres tilskud tilbage og der derfor
er behov for nye/stærke kræfter, der har interesse og lyst til at genoplive kulturnatten.
Der er fremmødt ca. 35 menneske til mødet + initiativtagere.
Der laves en præsentationsrunde, hvor hver enkelt fremmødte fortalte om sig selv og
deres interesse i hvorfor kulturnatten skulle genopstå, hvad den skulle indeholde og
hvordan det skulle gribes an.
Sirid fortæller, at kulturnatten i år vil ligge den 11. oktober. Der var på mødet ikke
stemning for, at kulturnatten skulle have et emne eller tema.
Punkt 2: Bestyrelse, udvalg
Initiativtagerne (Lars, Henriette og Sirid) fortalte kort om deres arbejdsperiode og
ressourcer til formålet. Der ligger omkring 40.-45.000 kr. tilbage for evt. at kunne lave
PR samt andet. Sigrid fortalte endvidere, at man i år forventer omkring 10 indslag til
selve kulturnatten, men at dette var noget bestyrelsen måtte træffe beslutning om.
Der blev stiftet forskellige udvalg på mødet:
• Formand: Henriette Rise
• Næstformand: Sigrid Ringström
• Formaliter vedrørende dannelse af forening: Flemming, Kurt og Kristian.
• PR udvalg: Lange, Kristian, Anette, Henriette, Julie og Lars (grafisk arbejde)
• Kunstnerisk udvalg: Lars, Henriette, Michelle, Stig, Tine, Henriette O og Ida-Marie.
• Praktisk udvalg: Lars (som kun deltager i opstarten)

• Kassér: Mette + chef

Punkt 3: Aftale møder og taktik
Gruppen der danner vedtægterne for en forening, og deraf en bestyrelse, aftaler, at
holde møde den 2. april for at få styr på vedtægerne.
Der aftales at næste fællesmøde vil foregå den 4. april i Værk9000’s lokaler.

Referat Slut.

Vi glæder os til at se dig og dine!
Ps. Alle med interesse for Kulturnatten Aalborg opfordres til at møde op.

