Kulturen i Odder skriver Danmarkshistorie
Nystiftet kulturforening i Odder Kommune får overdraget ansvaret for at uddele kulturkroner af visionære kommunalpolitikere.
En kulturforening med bemyndigelse til at uddele en kvart mio. kulturkroner til projekter, foreningen mener, vil styrke det lokale kulturliv. Det er nu en realitet i Odder Kommune. Den 31. januar blev Odder Kulturforening stiftet ved generalforsamling og dermed
blev der skrevet Danmarkshistorie.

- Det er ikke tidligere set andre steder i Danmark, at et politisk kulturudvalg har taget

skridtet fuldt ud og overdraget ansvaret for at uddele kulturkroner til en forening.
Men det er altså virkeligheden her i Odder Kommune, hvor vi er så heldige at have
modige og visionære politikere, der både tør styrke nærdemokratiet og overdrage ansvaret til dem, der har kompetencerne, siger Stine Jylov.

Hun er leder af VitaPark, som er kommunens tidligere sygehus, der i dag er omdannet til
kreativt udviklingshus inden for sundhed, kultur og erhverv.
Mere kultur til borgerne
Nu ligger det ikke fjernt for Odder Kommune at tænke uden for boksen og sætte aktiviteter i gang, som ikke er set tidligere på dansk grund.
I 2018 lagde kommunen grund til en ligeværdige samskabelsesproces, der som den første
samlede mange forskellige deltagere både på tværs af kommunale medarbejdere og befolkningen helt generelt. I løbet af samskabelsesprocessen fik helt almindelige borgere i
Odder Kommune lov at videreudvikle de uudnyttede områder af VitaPark. Formålet var
at skabe medejerskab for et fælles samlingshus for hr. og fru Odder. En proces, der blev
en bragende succes, og som derfor har givet kommunens beslutningstagere endnu mere
blod på tanden til at kaste sig ud i nyt, uprøvet farvand.

- Vi tror ganske enkelt på, at vi får mere kultur og kreativitet for de midler, der er til

Kulturudvikling, ved at lægge udviklingspuljen ud til kulturlivet. Det har været et af
de vigtigste argumenter for Børne-, Uddannelse- og kulturudvalget. Ved at understøtte
og skabe mere kulturudvikling i Odder Kommune vil der blive mere kultur til borgerne,
siger Lone Jakobi, viceborgmester og formand for Børne-, Uddannelse og Kulturudvalget i Odder Kommune, og uddyber:

- Vi kan jo ikke sidde på et udvalgsmøde og videreudvikle de projekter og ansøgninger,

der kommer ind. Det kan man i en kulturforening, hvor en større mængde af kulturlivet er samlet, og i fællesskab kan tænke kreativt, udvikle ideer og se sammenhænge i
de indkomne projekter. Vi tror på, at vi med det her initiativ får skabt større sammenhængskræft i kulturlivet.

Fra bundskraber til foregangskommune
Odder Kommune har ellers ikke gjort sig synderligt bemærket rent økonomisk på kulturområdet. Sammen med en anden østjysk kommune, Hedensted, ligger Odder Kommune
således i bund i forhold til, hvor mange penge der bruges på kultur.
Men lige som mange andre kommuner rundt om i landet har også Odder Kommune fået
øje på kulturlivets små mirakler i forhold til at få skabt bedre livskvalitet og glæde i
hverdagen for byens borgere og skifter med den nye kulturforening en placering som
bundskraber ud med en mere attråværdig position som foregangskommune.

I samme forbindelse formulerer kommunen sammen med borgerne sin første deciderede
kulturpolitik. Den nye politik kommer til at danne rammen for de kulturudviklingsmidler,
som den nye kulturforening får ansvaret for at uddele.
Formålet med kulturforeningen er helt klar: At samle kommunens små kulturforeninger
og -arrangementer i et større og mere samlet kulturliv. Også uden for hovedbyen, Odder.
Medinddragende forening
- Kulturforeningens mål er at få kulturen til at være en helt naturlig integreret del af
den kommunale udvikling fremfor i dag, hvor kultur ofte bliver en “ad on” ting, som
tilføjes, når alt andet er besluttet. Og så har kommunen mange landsbyer, hvor kulturen også skal styrkes. Det bliver også kulturforeningens formål at understøtte det, siger Stine Jylov.
Kulturforeningen skal repræsentere kulturlivet i Odder Kommune i allerbredeste forstand. Det er lige fra de mindre kulturforeninger og byens biograf over efterskoler, professionelle kunstnere og kulturinstitutioner til enkeltpersoner med passion for kultur og
erhverv, der beskæftiger sig med kunst og kultur, fx arkitekter og designere.

- Det har været vigtigt for udvalget, at Odder Kulturforening ikke er en lukket konstruktion, hvor nogle få kan sidde og bestemme, men at foreningen netop er åben for alle
de kulturforeninger, kulturinstitutioner og kunstnere, virksomheder og privatpersoner,
som brænder for at være med til at udvikle kulturen i Odder Kommune. På den måde
er den nye konstruktion meget medinddragende, og fra politisk side glæder vi os utrolig meget til at se og følge, hvordan både foreningen og kulturlivet udvikler sig de næste par år, siger Lone Jakobi.

