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Regnskab for  
Kultur- og Turismeudvalgets Introduktionsseminar 
Den 3. marts 2022 på Konventum, Helsingør 
 
 
Under temaet ”Helsingør Kommunes Kulturliv & turismeindsats” blev udvalget 
introduceret til kommunens kulturledere og Wonderful Copenhagen. 
 
 
Deltagere:  
 
Politikere 
Betina Svinggaard 
Janus Kyhl 
Knud Mogensen 
Michael Mathiesen 
Silas Drejer 
Thomas Kok 
 
Embedsfolk 
Randi Sveistrup 
Kim Jørgensen 
Katharina Thordis Raagaard 
 
samt 
3 kulturmedarbejdere og 7 kulturledere 
 
 
Program: Er vedhæftet 
 
 
Samlede udgifter: 
 
Heldagsmøde med middag for 9 persoer  kr.  6.750 
Halvdagsmøde med frokost for 7 personer - 2.800 
Korttidsmøde for 3 personer - 567 
Forplejning ifm. middagen (9 personer) - 1.409 
   
I alt kr. 11.526 
 
Beløbene er inkl. moms. 



KTU-SEMINAR  3 .  MARTS

KONVENTUM
3.  MARTS 8.30 -  19.30

HELSINGØR
KOMMUNES
KULTURLIV &
TURISMEINDSATS



PROGRAM
8.30 -  9.15 Morgenmad for KTU

9.15 -  9.45 Inspirationsoplæg "Fremtidens
Kulturl iv & udvikl ing af kulturpolit ikker"

Bibl ioteket +  Museerne 

Musikskolen +  Børnekulturen +  Bi l ledskolen

9.45 – 11.00 Introduktion t i l  & temadrøftelse
ved kommunens kulturinstitutioner 

11.00 -  11.15  Pause 

Kulturværftet/Toldkammeret  +  Bølgen +
Flynderupgaard

11.15 – 12.00 Introduktion t i l  & temadrøftelse
ved kommunens kulturinstitutioner 

13.00 – 14.00 Fælles frokost KTU & Kulturledere

14.00 – 15.00 Opsamling på formiddag

Faci l i teret med samtalekort

12.  00 – 13.00 Walk – and – talk 

18.00 Middag for KTU

17.  00 – 18.00 Afrunding

Inspirat ionsoplæg om fremtidens tur ismelandskab
Wonderful  Copenhagen om dest inat ionsudvikl ing
Visitor  Service ved Kulturværftets Bibl iotek

15.00 – 17.00 Inspiration t i l  fremtidens
turismeindsats & det gode værtskab

(Fra kl .  9 .15 -  14.00 deltager kulturlederne i  programmet)



Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025  
Mødedato 08-02-2022

Orientering: Introduktionsseminar for Kultur- og 
Turismeudvalget 

Åben sag 

Sagsnr.:  22/2703 

Sagen afgøres i: Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 

 

Indledning 

Efter ønske fra udvalgsformand Michael Mathiesen, inviteres Kultur- og Turismeudvalget (KTU) 
til et introduktionsseminar den 3. marts til Helsingør Kommunes kulturledere og kulturaktører. 
Senere vil der blive afholdt et seminar med fokus på turisme.  
 
Administrationen orienterer med sagen det overordnede program for seminaret. 

Retsgrundlag 

Lov om kommunernes styrelse. 
Lov om biblioteksvirksomhed. 
Museumsloven. 
Musikloven. 
Kommunalfuldmagten. 

Relation til vision og tværgående politikker 

Vision 2030: 
 
”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt med et stærkt kulturliv.  
Sammen vil vi: 

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer 
mulighed for dannelse og oplevelser for alle”. 

 
”Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten. 
Sammen vil vi: 

- arbejde på at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige 
former for fællesskaber. 

- Styrke rammerne for, at kultur- idræts-, og foreningslivet kan udfolde sig og skabe 
grobund for fællesskaber.” 

 
”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer. 
Sammen vil vi: 
- Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.” 
 
”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder. 
Sammen vil vi: 
- Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et 
varieret fritidsliv.” 
 
”Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. 
Sammen vil vi:  
- Sikre kendskab og let adgang til natur.” 
 
Kulturpolitikken. 
Turismepolitik 2020-2025. 



Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025  
Mødedato 08-02-2022

Sagsfremstilling 

1. Formål med introduktionsseminaret 
 
Helsingør Kommune har et rigt og stærkt kulturliv, der er begunstiget med en særdeles bred 
og mangfoldig palet af stærke kulturinstitutioner og indsatser, der både fremmer dannelsen, 
udviklingen af nye tendenser inden for kunst og kulturlivet og ikke mindst bidrager til 
udviklingen af morgendagens talenter og den enkeltes livskvalitet. 
 
Potentialet skal indfries med Byrådets Vision 2030, hvor kulturen har en fremtrædende rolle i 
alle 5 strategiske satsningsområder og står forrest i at markere kommunen lokalt, nationalt og 
internationalt gennem et stærkt kulturliv. 
 
Introduktionsseminaret har følgende to formål: 
 

 At introducere kultur- og turismeudvalget for Helsingør Kommunes kulturledere og 
kulturledere fra ikke-kommunale kulturinstitutioner, herunder for deres individuelle 
indsatser og respektive strategier, der allerede er iværksat med henblik på at indfri 
visionsmålene. 

 At sætte gang i en indledende dialog mellem udvalget og Helsingør Kommunes 
kulturledere om arbejdet med en ny kulturpolitik, såvel som inspirere udvalget i deres 
videre drøftelser. 

 
2. Overordnet program 
 
Seminaret vil indeholde følgende programpunkter: 
 

 Møde med Helsingør Kommunes kulturledere samt børnekulturkonsulenten. 
 Møde med kulturledere fra ikke-kommunale kulturinstitutioner, som Helsingør 

Kommune har samarbejdsaftaler med. 
 Inspirationsoplæg om fremtidens kulturliv og udvikling af kulturpolitikker.  

 
Der vil blive fremsendt et detaljeret program for seminaret senest en uge før afholdelsen. 

Økonomi/Personaleforhold 

Seminaret finansieres af Kultur- og Turismeudvalgets konto. 

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse 

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.  

Indstilling 

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 
 
at orientering foretages. 

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 08-02-2022 

Orientering foretaget. 
 

Bilag:  
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