Beslutningsreferat
Styregruppemøde nr. 2 i Talentnettet
Tirsdag d. 3. marts kl. 11 – 13.30
Sted: Kulturskolen Viborg, Grønnegade 2, 8800 Viborg
Afbud: Søren Taaning
Til stede: Brian Ahlquist, Anne Sofie Thomsen, Krestina Skirl, Henrik Resen, Lars-Ole Vestergaard, Kim Dawartz,
Jakob Hansen, Charlotte Popp
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Status
2.1. Orientering om konferencen Aktivér din Funk d. 21/1 2020
2.1.1. Konferencen i korte træk

Dagsorden godkendt.

Der blev vist et filmisk sammendrag af konferencen. Orienteringen blev taget til efterretning .

2.1.2. Deltagernes evaluering (bilag 1)

Orienteringen taget til efterretning, med bemærkning om at resultaterne lægges ud på hjemmesiden i en
formidlingsmæssig bearbejdet version. De mange besvarelser giver en stor indsigt i de mange forskellige
tematikker og udfordringer, der arbejdes med rundt om i landet. Især blev disse fremhævet.:

o
o
o
o

Tydelighed i målsætning for konferencer og andre fora
efterspørgsel på hvordan man kan arbejde videre i mindre grupper.
fokus på at bruge talentnettet så deltagerne får mulighed for at tale sammen.
Kunne man benytte netværksmøderne til ”undersøgelser”, for at slå to fluer med et smæk (og spare
økonomi til selvstændige undersøgelser)

2.1.3. Konferencens regnskab (bilag 2)

Orienteringen taget til efterretning .

2.2. Orientering om medlemssituationen

Der er pt. 29 medlemmer. Der bør sendes en mail ud til styregruppen med et link til tilmelding, så denne
kan sendes rundt, med opfordring til at tilmelde sig.

2.3. Orientering om tids- og aktivitetsplan (bilag 3)

Orienteringen taget til efterretning. Der er et ønske om at tids- og aktivitetsplan afspejler de fire
målsætninger og effektmål på disse. Styregruppen skal ved en senere lejlighed drøfte på hvilken måde
effekterne kan illustreres. Det blev drøftet om tidsplanen kan inddeles yderligere f.eks. i kvartaler, så
styregruppen kan hjælpe mere konkret.

3.

Økonomi
3.1. Forslag til ændring af medlemskontingent (bilag 4)
samt forslag til revidering af budgettet (bilag 5).
Indstilling:
Det indstilles, at:
1.

Medlemskontingentet fjernes. Vedtaget. Styregruppen er enig i, at den deraf manglende økonomi søges

2.

Der indføres et talentkommunekontingent
2.1. Talentkommunekontingentet er på 15.000 kr. pr. år pr. Talentkommune over 3 år.

dækket via fondsmidler i. En bemærkning var, at konferencer ikke skal være gratis, da en betaling er med
til at signalere seriøsitet.

2.2. Fredericia Kommune undtages fra betaling, da der ikke er modtaget ekstern støtte i forbindelse
med talentkommunestatussen. Det blev vedtaget at der indføres Talentkommunekontingent

svarende til pkt. 2.1 og 2.2., såfremt der ikke opnås støtte fra fondsmidler.

2.3. Budgettet reguleres som anvist i bilag 5. Godkendt
3.
4.

Der drøftes en alternative model, hvis forslaget ikke kan gennemføres. Punktet bortfaldt.

Kommende tiltag
4.1. Orientering om aftale med Kulturmødet Mors 20/8 kl. 14 – 16.30

Orienteringen taget til efterretning.

4.2. Konference d. 3/11 2020 i Holstebro

Orienteringen taget til efterretning, styregruppen kan evt. hjælpe med at præcisere formålet for de enkelte
konferencer.

5.

Gensidig orientering

6.

Eventuelt

Styregruppen vil gerne have nogle længere møder, med mere tid til dialog og fordybelse. Dog kan det være
vanskeligt at starte før 11, da vi spænder geografisk bredt. Strukturen for møderne gentænkes, med henblik på
et længere tidsrum.

Næste ordinære møde er d. 6/10 2020 i Holstebro.
Referat CP/JH
i

Fonde søgt: Det Obelske familiefond 4/12 2019. Ole Kirks Fond 7/1 2020.

