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Kære Uffe Elbæk
Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til
Kulturminister. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med ministeriet og dig
om, hvordan vi sammen udviklerkulturområdet.
Foreningen vil meget gerne lægge op til et fortsat godt og frugtbart samarbejde om
kulturen i Danmark. Vi vil gerne deltage i videreudviklingen af det tværkommunale
samarbejde i kulturregionerne med udvikling af borgernære kulturarrangementer, der kan
være med til at få nye vinkler frem i kulturlandskabet til glæde for alle.
For BKF er det vigtigt, at kulturen dels har sin egen selvstændige værdi, dels at vi udnytter
den en større og større rolle som kulturen spiller sammen med andre forvaltningsområder.
I forbindelse med det kommende arbejde med udmøntningen museumsrapportens
konklusioner, vil vi gerne stille os til rådighed. Rapporten er udarbejdet af et meget
snævert sammensat udvalg med repræsentanter fra store statslige museer og mangler efter
BKF’s opfattelse input fra lokale museer og kommunerne. Dette vil vi gerne bidrage med.
Foreningen ønsker endvidere, at indgå i en dialog med ministeriet om den videre udvikling
på biblioteksområdet mht. digitalisering, selvbetjening etc. så ministerium og kommunerne
sammen kan udvikle fremtidens biblioteker, ikke mindst det digitale bibliotek.
Endelig vil BKF gerne gøre opmærksom på, at det for en del af kommunerne er vigtigt, at
der træffes en langt rækkende beslutning om fremtiden for Sport Event Danmark og den
tilhørende finansiering
Vi har, som nævnt, tradition for en god dialog med ministeren på området, som tidligere
har deltaget aktivt i foreningens årsmøde, som i år finder sted fra d. 16. – 18. november i
Odense. Vi vil derfor gerne invitere dig til årsmødet og samtidig spørge om du vil holde et
oplæg for de omkring 300 Børne- og Kulturchefer fra landets kommuner. Vi har foreløbig
reserveret tid i programmet enten torsdag d. 17.11 fra kl. 14.00 – 15.00 eller fredag d.
18.11 fra kl. 12.15 – 13.15.
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Vi håber, at det kan lade sig på et af de forslåede tidspunkter, men er helt åbne for at ændre
i programmet såfremt der er et andet tidspunkt, som passer bedre. Det kan i så fald være
onsdag d. 16.11 mellem kl. 20.00 og 21.30 eller torsdag d. 17.11 mellem 8.30 – 12.30 eller
fredag d. 18.11 om formiddagen. Programmet for årsmødet er vedlagt dette brev.
Til slut håber jeg, at jeg sammen med et par bestyrelsesmedlemmer kunne mødes med dig
inden årsmødet og få lejlighed til at uddybe vores synspunkter.

Venlig hilsen
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