Bestyrelsesmøde den 17/4 - 2013 - Kulturnat Aalborg




Forventningsafstemning om det runde bord
-

At træffe overordnede beslutninger

-

At fordele arbejdsbyrden fordeles ligeligt, så ressourcer udnyttes optimalt

-

At alle deltager aktivt og tager ansvar for det arbejde man påtager sig

-

At vi får stablet et arrangement på banen, som er struktureret, organiseret og velplanlagt

Medlemskontingent
o



Hvordan gør vi det rent praktisk omkring hvordan og hvor pengene ryger hen?


Bestyrelsen får oprettet en konto, hvor medlemmerne indbetaler kontingentet.



Kasséren vil komme til at skulle administrere denne konto.

Armbånd – skal det aflives eller bevares?
o

Bestyrelsen beslutter at kulturnatten skal være gratis at deltage i, ønsker eventorganisationerne at tage entre, må dette være op til dem, dette stiller kulturnat Aalborg sig
ikke til ansvar for. Omkring alt indenfor kulturnattens rammer, er der stemning i
bestyrelsen for, at der er et start tidspunkt og en officiel afslutning. Hvad der sker ud over
denne tidsramme, må events-organisationerne selv bestemme.

o

Event-organisationer, der ønsker at deltage i kulturnat Aalborg kan ansøge om deltagelse
gennem relevant udvalgsgruppe, hvorved de ved indmelding forpligter sig til at afholde
eventen på kulturnatten, samt overholde regelsættet omkring Kulturnatten.

Stormøde den 17/4 - 2013
Dagsorden
o

o

Hvad er holdningen til hvor kulturnat skal afholdes – hvor bredt, hvor snævert, hvor
afgrænset?


Bestyrelsen mener det vil være en god ide at afholde kulturnatten på et afgrænset
område.



Ground zero vil være Nytorvet, der vil danne rammen for kulturnatten, og vil virke
som startsted og slutsted. Øvrige arrangementer vil foregå omkring midtbyen,
mens virkelige interessante arrangementer kan godt foregå andre steder i byen, så
længe de bliver organiseret og struktureret på en planmæssig god måde, hvorved
publikum bliver fastholdt i Kulturnatten.

Hvor mange skal vi ramme – målgruppe?


o

Det besluttes at kulturnatten skal ramme mangfoldigt.

Hvor længe skal kulturnatten tage- over hvor lang en tidsramme skal en foregå?


Det besluttes at Kulturnatten starter kl. 19.00 – og slutter kl. 23.00 (eventuelt med
folkesuppe)

o

Målsætning for kulturnatten: A få arrangereret et Ikke kommercielt, men mangfoldigt
kreativt vækstlag.

o

Slagplaner for udvalgsgrupper – plenum 1 time


Lave milepæle i fællesskab


Henriette lave en Idebakke til facebook til hvad der skal indgå i en kulturnat



Udsende en PR meddelelse, for at få gjort opmærksom på



Næste Møde (PR udvalget) vil ligge den 30/4 kl. 19.00



Henriette laver en idé postkasse til hvad der skal skrives i en
pressemeddelelse.

