NY MODEL FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR KULTURHAVN FESTIVAL

Nuværende organisering:
Alle godkendte folkeoplysende foreninger i København er i princippet medlem af en
forening, som vælger en bestyrelse (8-10 medlemmer), der har følgende opgaver i
forhold til festivalen:
• Bestyrelsen fastsætter principper for KULTURHAVN-festivalens overordnede
indhold og organisering
• Bestyrelsen forelægges KULTURHAVN-festivalens overordnede budget til
drøftelse
• Bestyrelsen kan afgive indstilling om udviklingstiltag, der forudsætter politisk
behandling. Bestyrelsen kan udarbejde forslag til flerårige planer for
KULTURHAVN- festivalen.
Derudover varetages opgaven med planlægning og gennemførelse af festivalen af
Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur S varetager i praksis opgaven som en del af
bylivsarbejdet.

Ny organisering:
Alle de foreninger/aktører, der har deltaget i senest afviklede festival indkaldes til
evalueringsmøde samt valg af et repræsentantskab, der erstatter den nuværende
bestyrelse. Repræsentantskabet vælges for 1 år og der gennemføres 3 møder årligt
(i januar, maj og september), hvilket er færre møder end på nuværende tidspunkt.
Alle aktiviteter kategoriseres (se liste nedenfor), og der vælges 1 repræsentant for
hver kategori. Repræsentantskabet skal på brugernes/borgernes vegne:
•
•
•
•
•

Arbejde for inddragelse og aktivering af foreninger og aktører
Være ”bindeled” mellem festival og foreningerne
Give input til en fortløbende udvikling af festivalformatet
Være sparringspartner for sekretariatet
Have forelagt budget, regnskab og alle klager (i anonymiseret form) samt
sekretariatets behandling af disse – med andre ord være borgernes ”kritiske”
blik på festivalen
• Bistå med praktisk hjælp i forbindelse med gennemførelsen af festivalen i
muligt omfang
Den reviderede model er udviklet i samarbejde med KULTURHAVN -foreningens
bestyrelse.
Den nye organisering evalueres efter gennemførelsen af 2 festivaler (2019 og 2020)
Kategorisering
• Verdenskultur
• Dans
o Solodans
o Pardans
• Musik
• Idræt
o Individuel idræt
o Holdidræt
o Idræt på vand
• Billedkunst, kunsthåndværk og
design
• Natur, maritimt liv og det blå
byrum

• Historie, havneudvikling og
arkitektur
• Scenekunst
• Museer
• Spejder
• Aftenskoler
• Politiske organisationer
• Litteratur/bibliotek
• Street/gadekultur
• Film
• Sundhed/forebyggelse/velvære
• Miljø/Klima

