
Organisatorisk beretning for 2016-17 
 

til repræsentantskabsmødet i AKKS mandag den 12. juni 2017 
 
2016-17 har været et år præget af aktiviteter i forlængelse af handlingsplanens kulturpolitiske strategi, hvor 
følgende hovedaktiviteter var nævnt:  
 

 Opsøgende kulturpolitisk arbejde 

 Rekruttering af nye medlemmer og samarbejdspartnere 

 Udvikle sekretariatet med flere ansatte til at servicere medlemsorganisationerne 

 Videreudvikling af Videncenter for Amatørkultur 

 Re-design af AKKS hjemmeside og visuelle identitet  

 Det europæiske arbejde via AMATEO 

 Udvikling og fundraising til henh. et ungdoms- og et flygtninge projekt, evt. som en del af internati-
onale projekter 

 
Særligt fokus har der været på følgende: 
 
Re-organiseringen af amatørmusikken 
I foråret 2017 blev der for alvor sat spot på re-organiseringen af amatørmusikken. I forlængelse af nedlæg-
gelsen af sekretariatet i DAM – Dansk Amatørmusik og med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteud-
valg for Musik, blev der afholdt 3 stormøder i henh. januar, februar og april 2017 for områdets aktører ar-
rangeret af Toke Halskov Kristensen. På det næstsidste stormøde stod det klart, at deltagerne pegede på 
AKKS som facilitator af en fortsat proces mod en fælles samarbejdsstruktur. Resten af foråret 2017 har me-
get af sekretariatslederens arbejde derfor været rettet mod dette. De mange møder betød derfor også at 
det årlige dialogmøde i AKKS blev aflyst.  
 
AMATEO 
Et andet fokuspunkt i perioden har været AMATEO. I dagene 19.-21. maj 2016 blev der afholdt AMATEO 
konference og -generalforsamling i Vrsar i Kroatien med temaet ”Connect – Influence – Inspire”.  En spæn-
dende og fremadrettet konference, der udover politiske oplæg, indeholdt en workshop om indholdet til 
den ansøgning om netværkstilskud fra EU programmet Creative Europe, som AMATEO har arbejdet på si-
den 2015. Ansøgningen blev indsendt i november 2016 og den 31. marts 2017 fik AMATEO så den lykkelige 
besked, at ansøgningen havde opnået tilskud, som en ud af 28 europæiske netværk blandt 65 ansøgere. 
Siden har der været fokus på udmøntningen af ansøgningen frem mod projektets start 1. august 2017. 
 
Kulturmødet på Mors 2016 
I slutningen af august uddelte AKKS endvidere for tredje gang i samarbejde med DATS – landsforeningen for 
dramatisk virksomhed prisen som ”Årets AmatørKulturKommune” på Kulturmødet på Mors. Ved samme 
lejlighed blev der afholdt et talkshow med Trine Gadeberg, Hella Joof og Morten Messerschmidt, samt de 
nominerede kommuner om ”Kulturens ildsjæle”. Derudover stod AKKS også for en visions workshop arran-
geret af Elisabeth Jacobsen Groot. Det blev således i alt til 3 velbesøgte arrangementer, der fik sat fokus på 
amatørkulturens bidrag til samfundet og kunsten.   



 
Folkemødet på Bornholm 2016 
I juni 2016 deltog AKKS desuden sammen med en lang række kunst og kulturorganisationer i satsningen 
”Kunsten og kulturen i Rosengade” på Folkemødet på Bornholm repræsenteret ved bestyrelsesmedlem 
Steen Finsen. En lærerig og spændende politisk oplevelse, der gjorde det klart at det ikke kun er amatører-
ne, der kæmper om den politiske opmærksomhed, men at hele kulturområdet er udfordret. 
 
Mod mere viden om amatørmusikken 
I november 2016 modtog AKKS’ endvidere besked om at samrådet havde modtaget 100.000 kr. i tilskud til 
udarbejdelsen af et litteraturreview over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken ”Mod mere 
viden om amatørmusikken”. Projektet blev lagt i hænderne på Sofie Holm-Nielsen, der derfor udtrådte af 
AKKS’ bestyrelse. Arbejdet forventes afsluttet i juni 2018 med en digital udgivelse. 
 
Nordisk samarbejde 
Det nordatlantiske ARNE-projekt blev afsluttet i august 2016 efter projektets første del med mange læreri-
ge erfaringer om de udfordringer den frivillige kultur står overfor i udkantsområder i Norden.  
Hvad angår AKKS’s øvrige nordiske samarbejde har det i 2016-17 været koncentreret omkring AKKS’s indi-
rekte deltagelse i Musik i Norden (MIN), hvor AKKS-bestyrelsesmedlem Steen Finsen, som repræsentant for 
Danske Orkesterdirigenter (DO), er bestyrelsesmedlem og AKKS nu er medlem.   
Derudover har AKKS siden efteråret 2016 været i løbende dialog med Mediehuset i København omkring at 
udvikle et nordisk projekt med onlineredskaber rettet mod kulturens unge, som gerne skulle udmunde i en 
ansøgning om opstartsmidler fra Nordisk Kulturfond i 2017. 
 
Re-design af AKKS’ hjemmeside og visuelle identitet 
I november 2016, blev Cecilie Jeberg Kjær ansat i virksomhedspraktik i AKKS i 2 måneder med henblik på at 
re-designe AKKS’ hjemmeside. Samarbejdet fungerede så fint, at det i januar 2017 blev besluttet at ansætte 
Cecilie 10 timer om måneden til at udføre kommunikationsarbejde, hvilket bl.a. kommer til udtryk i AKKS’ 
nye hjemme- og facebook side. 
 
Information 
Derudover har AKKS løbende skrevet og lagt artikler på hjemmesiden og udsendt mindst 1 månedligt ny-
hedsbrev med artikler fra vort område. Informationsgruppen har bestået af Ulla Abildgaard, Steen Finsen 
og Susan Fazakerley. 
  
Det medlemsopsøgende arbejde 
Grundet travlhed og den uklare situation omkring amatørmusikken, har det medlemsopsøgende arbejde i 
perioden været begrænset. Dog har DH - Danske Harmonikaspillere valgt at søge om optagelse i AKKS ved 
indeværende repræsentantskabsmøde, ligesom Folkemusiksammenslutningen og DAM – Dansk Amatør-
musik har nedlagt deres virke og derfor ikke længere er medlem af AKKS. 
 
Et dødsfald 
Desværre blev perioden også præget af, at AKKS’ mangeårige bogholder, Laila Stender Bonde gik bort den 
16. september under ferie i Ungarn, hvilket indebar store omvæltninger i forhold til regnskab og bogfø-
ringspraksis. I november 2016 fik AKKS således ny bogholder. Kurt Christiansen fra SomniaConsult overtog 
arbejdet, der dog i hele perioden har krævet ekstra opmærksomhed.   
 
Regnskab 2016-17 og budget 2017-18 
Det vil fremgå af årsregnskabet for 2016-17, at der tale om et underskud, der dog er væsentligt mindre end 
det budgetterede, hvilket primært skyldes at et temamøde blev flyttet til det nye regnskabsår og årets dia-
logmøde blev helt aflyst, ligesom der kom uforudsete indtægter fra det nordiske projekt ARNE.  



Også for 2017-18 er der imidlertid budgetteret med et underskud. Det skyldes, at det nuværende tilskud 
kun lige dækker sekretariatets basisdrift. Det er desværre den budgetmæssige virkelighed, så længe der 
ikke er flere midler. 
Muligheden for at hæve kontingentet har tidligere været nævnt, men med den uafklarede kulturpolitiske 
situation omkring amatørmusikken er tiden ikke inde til på dette repræsentantskabsmøde at træffe nogen 
beslutning i den retning. 
 
Tak for indsatsen 
Tak til alle medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og enkeltpersoner for indsatsen i det forløbne år. 
 
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Villy Dall, Hurup Thy, formand, Sofie Holm Nielsen, Aarhus, næst-
formand, (orlov fra 1. januar 2017), Birgit Overgaard, Næstved, konstitueret næstformand, Steen Finsen, 
Frederiksberg, og Michael Christensen, Musik & Ungdom. Ved Sofie Holm Nielsen afgang fra bestyrelsen 
indtrådte Dorte Birch, Kalundborg, der er 1ste suppleant som bestyrelsesmedlem, mens Anne Grete Kamil-
les, Næstved, har været 2. suppleant i hele perioden.  
 
København, 29. maj 2017 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
VILLY DALL     SUSAN FAZAKERLEY 
Formand     Sekretariatsleder 
 


