Høringsnotat for rapporten ”Kulturen på dagsordenen”
Den 9. februar blev rapporten ”Kulturen på dagsordenen” sendt i høring hos de 34 aktører, som
har været en del af tilblivelsen af rapporten, gennem workshops og dialog.
Ved høringsfristen ophør d. 1. marts 2022, var der indkommet 3 høringssvar.
Den lave tilbagemelding af høringssvar kan være et udtryk for, at rapporten i sin helhed lægger sig
op af aktørernes forventninger.
Generelt er der i høringssvarene givet udtryk for, at rapporten er udarbejdet med gode intentioner
og at der er lavet et gennemgående godt arbejde med rapporten.

Sammenfatning af de indkomne høringssvar i temaer og anbefalinger
De tre høringssvar er modtaget fra Hundested Kino, Halsnæs Musikforening og Halsnæs Kulturelt
Samråd.

Fremhævelse af kulturelle fyrtårne
Der bliver i alle tre høringssvar fremhævet, at der i rapporten er et større fokus på, hvad der i
rapporten kaldes de tre kulturelle fyrtårne, nemlig Industrimuseet Frederiks Værk, Gjethuset og
Biblioteket, end på de øvrige kulturelle aktører i Halsnæs Kommune. Der er i høringssvarene et
ønske om, at de andre kulturelle foreninger i kommunen bliver mere fremhævet, for deres store
arbejde og høje aktivitet med kulturen i kommunen.
Administrationen anbefaler, at der i indledningen af rapporten ændres, således at de kulturelle
foreningers store og brede aktivitetsniveau også fremhæves særskilt.

De unge i fokus
Hundested Kino bemærker i deres høringssvar, at de mener at punktet i rapporten ”Sig ja til de
unge”, bør have høj prioritet, og at etableringen af et ja-kontor til de unge, kunne være en indgang
til at de unge fik både indflydelse på kulturen i kommunen, men også deltog mere i kulturen.
Administrationen anbefaler at kommentaren tages til efterretning.

Ændring af navnet på forslag om musikforening
Halsnæs Musikforening bemærker, at der i rapporten nævnes, at man ønsker at oprette en
kommunal Halsnæs Musikforening, men at en forening med dette navn allerede findes i Halsnæs. I
høringssvaret fremhæves, at idéen om en musikøvecontainer er rigtig god, og bør fremmes, og
samtidig forslås det, at ændre navnet til Halsnæs Musikøvecontainer.
Administrationen anbefaler, at forslaget om at ændre navnet tages til efterretning og afspejles i
rapporten.

Mere fleksibilitet og langsigtet planlægning
Hundested Kino skriver i deres høringssvar at de også ønsker mere fleksibilitet og langsigtet
planlægning, og at de ønsker et samarbejde omkring punktets indhold, på tværs af store og små
kulturelle aktører i kommunen, så alle kan få lov til at bidrage på egne præmisser.

Administrationen anbefaler at dette synspunkt tages til efterretning i punktet i rapporten, og at det
omskrives, så det favner ovenstående nuancering.

Biografen som kulturel øjenåbner
Hundested Kino bakker i deres høringssvar op om de tanker, som rapportens punkt ”Biografen
som kulturel øjenåbner” indeholder, men understreger også at de allerede har et bredt samarbejde
med andre aktører i kommunen, omkring aktiviteter der ligger uden for den almindelige biografdrift.
Til det konkrette forslag om filmvisning i Ølsted Grusgrav skriver Hundested Kino i deres
høringssvar, at det et er visionært forslag, hvor de gerne bidrager med viden og erfaring, men at de
ingen økonomiske ressourcer har til projektet.
Hundested Kino ønsker i deres høringssvar at forslå, at Halsnæs fremadrettet bliver en del
DOX:DANMARK, der udspringer af dokumentarfestivalen CPH:DOX. Her bliver kommuner uden
for hovedstaden en del af festivalen, på deres egne lokale præmisser. Et initiativ som dette ønsker
Hundested Kino at støtte op om.
Administrationen anbefaler at Hundested Kinos høringssvar omkring ovenstående punkt tages til
efterretning, skulle punktet blive prioriteret politisk.

Kirker der mangler
Kulturelt Samråd finder det mangelfuldt, når de kulturtilbud man i dag møder i kirkerne, er udeladt i
rapporten.
Administrationen anbefaler ikke, at man laver ændring i rapporten ift. det indkomne forslag omkring
kirkens kulturelle aktiviteter, da kirkerne i Halsnæs Kommune, ikke falder ind under kommunens
område, og at kirkerne heller ikke har været en del af processen omkring rapporten.

