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Side 3 

Kapitel 1: Baggrund og aftaleperiode for tillægsaftale 

 

1.1 Baggrund 

Kulturregion Midt- og Vestjylland har indgået en 4-årig kulturaftale med 

kulturministeren for perioden 2011-2014. Fra 1. januar 2013 indtræder Skive 

Kommune som nyt medlem af Kulturregion Midt- og Vestjylland. Kulturregionen består 

herefter af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, 

Skive og Struer.  

 

Skive Kommune har tidligere indgået i Kulturregion Sallingsund, der er ophørt med 

udgangen af 2012.   

 

1.2 Aftaleperiode 

Tillægsaftalen gælder for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014.  

 

Kapitel 2: Kulturpolitikken i Kulturregion Midt- og Vestjylland 

Skive Kommune tilslutter sig den nuværende kulturpolitik i Kulturregion Midt- og 

Vestjylland, som den er beskrevet i kulturaftalen for 2011-2014. Nedenfor beskrives de 

ændringer i aftalen, der følger af tillægsaftalen. 

 

Kapitel 3: Kulturaftalens indsatsområder 

Skive Kommune deltager i de tre indsatsområder, som indgår i den nuværende 

kulturaftale for Midt- og Vestjylland, med hovedfokus på projekterne:  

� Frivillighedsakademi i 2013 og 2014 

� Den lille kunstelsker i 2013 og 2014 

� Kultursamarbejdets Kulturfestival 2013 (Kulturfestivalen Bølgen) 

 

Skive Kommune kan efter nærmere aftale deltage i kulturaftalens øvrige projekter, hvis 

projekterne har praktisk og økonomisk mulighed herfor, og såfremt Skives økonomiske 

bidrag i kulturaftalen kan rumme dette. 

 

Se nærmere i kapitel 5 om økonomi. 

 

 

3.2 Ørslev Kloster 

Med tillægsaftalen udvides den 4-årige kulturaftale for Midt- og Vestjylland med et nyt 

projekt vedrørende Ørslev Kloster.  

 

Ørslev Kloster fungerer i dag som et arbejdsrefugium. Klostret ønsker fremover at være 

udtryk for et NærværsDanmark, hvor der er fokus på fordybelse, inspiration og 

koncentration samt det enkle liv. Klostret vil med nye aktiviteter folkeliggøre stedet og 

dets historie. Det overordnede mål er at blive et kulturelt flagskib, som er med til at 

tegne egnens identitet og bidrage til at gøre Skive egnen attraktiv for borgere og gæster 

udefra.  

 

 

 



 

Side 4 

Mål i aftaleperioden 

1) Klosteret vil med dets bygninger, indhold, park og skov genskabe båndene til 

lokalsamfundet. Der er fokus på at involvere borgerne samt inddrage frivillige i 

klosterets drift og udvikling. Klosteret vil formidle klosterets og omgivelsernes 

kulturhistorie med fokus på børn og unge. 

  

2) Klosteret vil derudover skabe interesse for stedet regionalt, nationalt og 

internationalt.  

 

Med henblik på ovenstående mål skal der bl.a. udvikles undervisningsmateriale og 

andre formidlingsmæssige redskaber. De 40 tdr. skov og park skal aktiveres som en 

stærk offentlig ressource. 

 

Der hvor det er muligt samtænkes klostrets aktiviteter med de øvrige indsatsområder i 

kulturaftalen med Midt- og Vestjylland. 

 

Se nærmere i kapitel 5 om økonomi. 

 

3.3 Skive Musikskole 

Skive Musikskole vil som hidtil modtage sit statstilskud direkte fra Kulturstyrelsen. 

Musikskolen indgår således ikke i Kulturaftale Midt- og Vestjylland, som det er 

tilfældet med de øvrige musikskoler i kulturaftalens geografiske område. 

 

 

Kapitel 4: Økonomi  

Staten og Skive Kommune indgår med følgende økonomi i den udvidede kulturaftale 

med Kulturregion Midt- og Vestjylland: 

 

 Skive Kommune Staten 

 2013 2014 2013 2014 

Eksisterende 

indsatsområder i 

kulturaftalen 

95.000 30.000 77.000 22.000 

Ørslev Kloster 170.000 170.000 115.000 115.000 

I alt 265.000 200.000 192.000 137.000 

 

 

Kapitel 5: Evaluering, regnskab og genforhandling 

Skive Kommune tilslutter sig de generelle bestemmelser i Kulturaftale Midt- og 

Vestjylland, herunder bestemmelserne om evaluering, regnskab og vilkår for 

genforhandling og opsigelse af kulturaftalen.  
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Kapitel 6: Underskrivelse af tillægsaftalen 

 

 

 

Dato 

 

 

 

…………………………………    

Kulturministeriet v/Kulturstyrelsen 

 

 

 

 

…………………………………              ………………………………… 

Kulturregion Midt- og Vestjylland             Skive Kommune 

 

 


