Motivationstale
Odder Kulturforening
Kære Kulturfolk.
Stine:
Vi er rigtig glade for at se jer. Vi er rigtig glade for at se så mange af jer. I er nu medlemmer af
Odder Kulturforening.
I dag skriver vi sammen, et lille stykke Danmarkshistorie. Ikke fordi vi laver en kulturforening, men
fordi vi laver en kulturforening, hvor kulturen giver til kulturen - på alle måder.
En forening hvor vi kan inspirere hinanden, lære af hinanden, finde samarbejdspartnere,
netværke.
En forening hvor vi arbejder sammen på tværs af brancher, institutioner, alder, om vi er
professionelle, amatører eller frivillige. Hvor vi, når vi puljer, alt det vi kan, hver især, kan rykke
Odder Kommune op i en helt anden kulturliga.
Klaus:

Hvorfor nu en ny kulturforening?
Har vi ikke allesammen nok at gøre i forvejen, med de opgaver og kulturområder vi hver i sær
brænder for og arbejder med?
Jo, og det er heller ikke meningen at Odder Kulturforening, skal være en forening der udøver
kultur eller står bag kulturelle arrangementer.
Det skal I gøre. Det er jer som er kulturens aktører. Det er I bedst til - I kender jeres områder og
dets muligheder.
Det vi er nogle som savner, er en fælles platform for samarbejde på tværs: Et forum hvor vi kan
danne netværk, inspirerer hinanden og skabe fælles rammer som kan løfte de enkelte aktiviteter
ud over vores faste kredse af støtter. fx ved at giver adgang til et større publikum eller give jeres
aktiviteter mere synlighed for nye målgrupper.
Jeg ved alt om hvor svært det kan være, at gøre alene
Samarbejde på tværs rummer også nye og bedre mulighed for at finde medfinansiering eller
anden form for støtte udefra.
Støtte og medfinansiering, er som regel afhængig, af at nogen kan se en værdi for en bredere
gruppe eller i forhold til mere et overordnet mål end et enkelt arrangement. Det er ikke altid nok
at kunne tromme et antal mennesker sammen fra sin egen kreds af faste støtter.

Stine:

Odder Kulturforening er en paraplyforening. En forening, hvor de arrangementer vi laver, skal
gøre os bedre, hvor vi udvikler os sammen, og hvor vi kan sætte kulturen på dagordnen.
Odder kulturforening er en forening, hvor vi som medlemmer, selv bestemmer, hvad vi synes, der
er vigtigt, vi arbejder med, og arbejder for. Derfor er der heller ikke et færdigt program, en fastlagt
kurs. I har reel medbestemmelse. Odder Kulturforening skal skabe værdi for jer.

Klaus:

Det er Også et forum for fri meningsudveksling i respekt for hinanden og et sted hvor vi kan
diskuterer mere væsentlige emner for kulturen: Er mulighederne i Odder Kommune fx gode nok
hvis man gerne vil være udøver, ikke bare forbruger og publikum, inden for kunst, håndværk og
kultur - som barn eller ung eller voksen? Hvor går man hen hvis man gerne vil lave scenekunst;
eller animation eller hvis man går med en forfatter i sig?
Og hvad skal Remissen bruges til i fremtiden? Der er allerede mange forslag i luften. Har vi noget
at byde ind med der?
Har kulturen en rolle i udviklingen af midtbyen? Har vi fx brug for et kulturhus eller er der flere
fordele i en anden strategi?
Hvad slags kultur giver det mening at have lokal og hvad skal man kører til Århus efter eller flyve
til London for at se. Hvor er snitfladen?
Der er mange væsentlige spørgsmål og deres svar, kommer, uanset om vi vil det eller ej til at
sætte rammer for os og kulturområdet.
Alle spørgsmålene rummer til gengæld også muligheder, for os som aktører
Og muligheder kommer ikke af sig selv, vi skal arbejde for dem og tale med en klar stemme om
hvis vi vil høres.
En klar stemme, bygger på en fri og åben dialog med hinanden. Der er garanteret mange meninger
i den her forsamling, og endnu flere i jeres bagland. Vi er næppe enige om alt. Men et forum for
samtalen er et godt sted at begynde. Et sted hvor vi tager diskussionen i respekt for hinanden.
Det er nødvendigt hvis vi vil mere sammen end vi kan hver især i dag og overbevise en bredere
omverden om kulturens værdi og berettigelse.

Stine:

Politikerne i Odder, har betroet foreningen med 250.000 kr. Som vi i fællesskab skal dele ud til
kulturprojekter.
Politikerne sætter den overordnede ramme og nogle strategiske mål med en ny kulturpolitik, men
det er op til os, at finde ud af, hvordan vi får mest mulig god kultur ud af de midler. Hvilke
kulturprojekter, vi synes der skal støttes.
Det er både et stort ansvar, men også et kæmpe privilegium, at vi i fællesskab kan tage medansvar
for, hvordan kulturen skal udvikle sig her i Kommunen. Hvis ikke vi har kompetencerne til det,
hvem skulle så have?
At uddele kulturpuljen er en læringsproces vi skal igennem sammen. Vi skal i fællesskab finde de
metoder og den proces, der virker bedst, når vi får ansøgninger ind. Vi skal kigge hinanden i
øjnene og give vores ord på, at også det kan vi finde ud af gennem respektfuld, nysgerrig og
undersøgende dialog. Første gang vi skal gøre dette, er allerede på næste foreningsmøde.
Kulturforeningen er dig og mig, din siddemakker, og alle de andre der arbejder med kultur. Hver
især har vi noget, du har noget, som du kan byde ind med. Vi bærer alle sammen på forskellige

ingredienser, hvis vi skal bruge en mad-metafor, som vi kan lægge i gryden til den mest fantastiske
gryderet.
Og det er det, vi skal til nu. Foran jer på bordet, ligger en masse ingredienser – grøntsager og
nogle tusser.
Vi vil bede jer om, at tage en grøntsag, og på den grøntsag, skrive den eller de kompetencer eller
drømme, ideer, visioner, som du har lyst til at bidrage til gryderetten med. Som du vil bære ind i
kulturforeningen.
Det kan f.eks. være ”iderigdom”, ”netværk”, ”kreativ skole” eller ”erfaring” osv. Du har to
minutter til at skrive. Når du er færdig, vil vi gerne have du kommer op, og lægger din ingrediens
i Gryden her. Vi samler dem, til en udsøgt gryderet. Vi kommer til at bruge ingredienserne til
vores næste møder, på en eller anden måde.
Kulturforeningen er noget vi skaber sammen.

