Thisted 10.02.22
Kære foreningsmedlem.
Du modtager dette nyhedsbrev, da bestyrelsen - på trods af forhindringer under 2. og 3. bølge af
Corona – er lykkedes med at afholde møder og senest afsluttet workshop med Thy til Kultur i maj
måned. I medfølgende bilag ser du referat fra workshop samt en udførlig vejledning i opslag på
Thy 360.
Senest har vi i bestyrelsen besluttet at afsætte midler til en Talentpris, som vi vil uddele årligt på
samme dag som kulturprisen. I år sker det på kulturens dag lørdag den 21.05. i Christiansgave.
Talentprisen gives for at understøtte og anerkende unges interesser og evner inden for det
kulturelle område. Vi uddeler derfor 5.000 kr. til et nyt ungt talent under 24 år. Prisen gives efter
indstilling til bestyrelsen for KS. Frist for indstilling er den 1.05. Læs mere om dette på vor
hjemmeside.
Vi har i øvrigt nyt omkring:
•
•
•

•
•
•
•
•

Kulturpuljen er blevet fornyet med 67.000 til uddeling i 2022 efter vor ansøgning
Vor Coronapulje på 2x 15.000 kr. er ansøgt af Hillerslev Kåstrup foredragsforening i et
samarbejde med menighedsråd og skole. De har modtaget 15.000 kr. til flere projekter i
maj måned.
Alle vore medlemmer inviteres til at deltage i et marked for kulturelle foreninger i
Plantagehuset lørdag den 21.05. fra kl. 10 – 12.30. Vi byder på morgenkaffe og
hjemmebagt fra kl.09.00 hvor der er åbent for opstilling af stande, borde mv. Se mere info
på hjemmesiden og i Nyhedsbrev til medlemmer.
Vi har ansøgt og fået medlemstilskud fra Thisted kommune på 20.000 kr.
Vi deltager fortsat i kommunens møder for kulturledernetværket.
Nyt medlem er indmeldt i 2022. Det er den nystiftede forening ”Klitmøller kulturforening”.
Vores kasserer meddeler at kontingent skal indbetales inden 14.03. på konto Bankreg.
9090 - konto 0001305611. Kontingentet er fortsat 400.-kr årligt.
Du skal vide, at sidste nyt altid kan ses på vores hjemmeside: www.thy-kultur.dk

Bestyrelsen har for nyligt måtte tage afsked med Morten Thinggård, som er flyttet til Århus. Vi
takker Morten for samarbejdet og ønsker ham held og lykke med nyt job og bolig.
I ovennævnte forbindelse efterspørger vi nye repræsentanter i bestyrelsen. Vi har altid plads til en
eller flere, som vil give en hånd med. Kontakt derfor os derfor gerne.
Med venlig hilsen Flemming Krog Rasmussen, fmd. for Kulturelt Samråd i Thisted kommune.

