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Organisatorisk beretning for 2018-19 
 

- til repræsentantskabsmødet i AKKS tirsdag den 11. juni 2019 

 
2018 -19 har været et år præget af aktiviteter, der i mindre grad end tidligere har ligget i forlængelse af 
handlingsplanens kulturpolitiske strategi om opsøgende kulturpolitisk arbejde og i højere grad har haft 
fokus på den praktiske afvikling af en lang række projekter og aktiviteter, samt ikke mindst på arbejdet 
med at facilitere en ny samarbejdsstruktur for henholdsvis amatørkulturen og amatørmusikken. På den 
måde kan man sige at det organisatoriske arbejde i perioden har været vendt indad mod at styrke 
området strukturelt. 
 
En ny organisatorisk struktur for amatørkulturen 
På baggrund af Stormøde 1 for amatørmusikken, der fandt sted den 8. april 2018 og som bl.a. 
indeholdt inspirationsoplæg fra DIF – Dansk Idræts Forbund, blev processen frem mod at finde en ny 
organisationsstruktur for amatørmusikken og amatørkulturen besluttet på repræsentantskabsmødet 
i maj 2018.  
Det var egentlig meningen at processerne skulle foregå samtidig, men da Toke Halskov Kristensen 
måtte trække sig fra projektet pga. sygdom i familien, valgte AKKS i første omgang af bl.a. 
ressourcemæssige årsager at fokusere på arbejdet med at formulere en ny struktur for 
amatørkulturen i et samarbejde med DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst. 
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere: Dina Gelfer-Jørgensen (DAOS), 
Jesper Krüger (ORA), Erik Hildebrandt (KOR72), Henrik Lilleholdt Smit (M&U), samt Jens Damsager og 
Peter Rafn-Dahm fra DATS. 
Gruppen mødtes 3 gange i løbet af efteråret, heraf én gang med AKKS’ bestyrelse, og kunne 
fremlægge et forslag til et sæt vedtægter for en overordnet paraply for amatørkulturen på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKKS den 8. december 2018.  
Her blev det besluttet at arbejde videre på vedtægterne med henblik på endelig vedtagelse på det 
ordinære repræsentantskabsmøde i AKKS den 11. juni 2019, mens man samtidig påbegyndte 
arbejdet på at etablere en musiksammenslutning.  
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde stod det dog også klart, at der var behov for 
afklaring internt mellem musikorganisationerne vedr. behovet for og ønskerne til en 
musiksammenslutning og man valgte Dina Gelfer-Jørgensen (DAOS) og Lisbeth Graakjær (KOR72) 
som tovholdere på dette arbejde.  
De etablerede efterfølgende en egentlig arbejdsgruppe med Jesper Krüger (ORA) og Anders 
Hamming (KOR72), der mødtes flere gange i løbet af foråret og som på Stormøde 2. for 
amatørmusikken den 5. maj 2019 kunne fremlægge deres tanker bag en ny musiksammenslutning 
samt et foreløbigt udkast til vedtægter. 
Status på arbejdet med en ny organisatorisk struktur for amatørkulturen er således at den p.t. 
afventer etableringen af en amatørmusiksammenslutning, der foreløbig er fastlagt til at finde sted 
søndag den 22. september 2019. 
 
Årets projekter 
Udover det omfattende vedtægtsarbejde har afviklingen af ikke mindre end fem eksternt finansierede 
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projekter været i fokus i perioden og krævet personalets ressourcer. Det drejer sig om følgende: 
 

• Offentliggørelsen af forskningsrapporten ”Mod mere viden om amatørmusikken” udarbejdet 
af Sofie Holm-Nielsen 

 

• Afviklingen af forskningskonferencen ”Mod nye veje for amatørmusikken” den 29. september 
2018  

 

• Færdiggørelsen af projektet ”Samling”, der er et pilotprojekt med fokus på at udvikle en 
metode til at dokumentere amatørmusikken  

 

• Videreførelsen af projektet ”Samarbejde”, der skal styrke amatørmusikkens mange 
organisationer og udvikle samarbejdet og kommunikationen mellem dem (jævnfør det 
tidligere nævnte vedtægtsarbejde) 

 

• Fundraising og opstart af projektet Demokrati NU DK, et projekt rettet mod at øge 
amatørkulturens opmærksomhed på unges kompetencer i ledelsen. 

 
Kulturmødet på Mors 2018 
I slutningen af august uddelte AKKS desuden for femte gang i samarbejde med DATS CON AMORE Kulturpris 
2018 på Kulturmødet på Mors. Ved samme lejlighed blev der afholdt en debat med årets tre nominerede 
kommuner og forrige års vinder faciliteret af AKKS’ formand Villy Dall. Årets vinder blev Rudersdal 
Kommune.  
Hvad angår arbejdet med dette års prisuddeling, så blev det påbegyndt allerede i slutningen af oktober 
2018 ført an af Birgit Overgaard og Dorte Birch fra AKKS’ bestyrelse.  
De har især haft fokus på at øge kommunernes og amatørforeningernes opmærksomhed på prisen, hvilket 
har ført til flere og tidligere indstillinger af kommuner til prisen. 
 
Folkemødet på Bornholm 2018 
I juni 2018 afholdte AKKS endvidere sammen med DAOS en debat på Folkemødet på Bornholm med 
deltagelse af kulturminister Mette Bock og musikforskeren Lars Ole Bonde. Debatten kredsede om 
amatørmusikkens fremtid med udgangspunkt i ”Mod mere viden om amatørmusikken”.  
 
Amateo 
Et andet fokus i perioden har været Amateo, hvor AKKS’ sekretariatsleder er formand for 
bestyrelsen. Amateo befinder sig p.t. i sit andet år med det 4-årige Arts Take Part projekt, der er 
støttet af EU’s kulturprogram Creative Europes netværksmidler med 250.000 euro, og som for alvor 
er ved at finde sin form. 
I perioden har man bl.a. uddelt The Amateo Award 2018 i Slovenien, hvor DAOS’ Askov stævne var 
blandt de 5 nominerede blandt 42 indstillede kandidater, ligesom Amateo har fejret sit 10års 
jubilæum, afholdt en konference for unge i Estland, deltaget i en stor forskningskonference i Holland 
og senest udarbejdet et memorandum med politiske ønsker i forbindelse med EU-valget m.m. Se 
også www.amateo.org. 
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Organisationen udvides i øjeblikket med omkring 6-8 nye medlemmer om året og består p.t. af 41 
medlemsorganisationer fordelt på 17 lande.  
Det kan allerede nu konkluderes at Arts Take Part projektet har betydet at amatørområdet har 
opnået en langt større synlighed i EU, men også at amatørkulturens organisationer er blevet styrket 
idet der nu er mulighed for at udveksle og dele erfaringer omkring de mange spændende 
amatørkulturelle initiativer og projekter, der findes rundt omkring i Europa. 
For at kunne fokusere kræfterne, valgte Susan Fazakerley derfor i perioden at forlade sin rolle som 
teamleder for et af projektets 5 teams for at koncentrere sig om at rollen som formand for Amateo. 
 
Nordisk samarbejde 
Hvad angår AKKS’ nordiske samarbejde har det i 2018-19 været koncentreret omkring AKKS’ deltagelse i Musik 
i Norden (MIN), hvor AKKS er medlem. Samt i et samarbejde med AKKS’ søsterorganisation Ax – 
Kulturorganisationer i Samverkan omkring projektet Demokrati NU DK, der er inspireret af et svensk 
projekt.  
Det indebar bl.a. at Mette Dahl Trudslev og Susan Fazakerley var i Stockholm i februar 2019 og deltog i 
flere møder med Ax’ bestyrelse, der udover samarbejdet omkring Demokrati NU DK ønsker mere nordisk 
samarbejde i fremtiden. 
 
Persondatalovgivning 
Udover periodens mange projekter, har AKKS’ ansatte måtte bruge tid og kræfter på den nye 
persondatalovgivning, der trådte i kraft i maj 2018. Den afslører løbende nye konsekvenser for 
medlemsregistrering og bogholderi, korrespondance og opbevaring af personfølsomme dokumenter, 
der kræver løsninger. Noget der uden tvivl vil fortsætte fremover.   
 
Information og kommunikation 
Derudover har AKKS’ sekretariat løbende skrevet og lagt artikler på hjemmesiden og de to facebooksider og 
har udsendt 1 månedligt nyhedsbrev med artikler fra vores område. Informationsgruppen har i perioden 
bestået af Jens Povlsen, Mette Dahl Trudslev, Steen Finsen og Susan Fazakerley. 
 
Konferencedeltagelse 
AKKS har endvidere i perioden, med både ansatte, frivillige og bestyrelsesmedlemmer, været repræsenteret 
på en lang række konferencer, temamøder og i netværk, der på forskellig vis har relevans for amatørkulturen. 
Herunder især aktiviteter i regi af DFS – Dansk Folkeoplysnings Samråd og Statens Kunstfond. 
 
Det medlemsopsøgende arbejde 
Grundet travlhed og den uklare situation omkring amatørmusikken, har det medlemsopsøgende arbejde i 
perioden været begrænset og mest bestået i at samarbejde med DATS omkring oprettelsen af en 
overordnet organisatorisk struktur for amatørkulturen.  
 
Bogholderi 
AKKS er i perioden påbegyndt samarbejdet med den nye bogholder, Susanna Iversen. Et samarbejde 
der fungerer fint. Som følge af stramningen i persondatalovgivningen og af praktiske især tidsmæssige 
hensyn, er det samtidig blevet besluttet at skifte til en Københavnerbaseret revisor, Jørgen Larsen og 
ophører med samarbejdet med AKKS’ mangeårige revisor Per Laursen. 
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Regnskab 2018-19 og budget 2019-20 
Regnskabet for 2018-19 afpejler et år med mange projekter og aktiviteter. Mens driftstilskuddet er 
forblevet på stort set samme niveau som tidligere, er indtægterne fra projekterne vokset og udgør 
nu en næsten lige så stor del. Denne udvikling fortsætter i 2019-20 og er, selvom den selvfølgelig er 
positiv, også en udfordring for sekretariatet, der udover at skulle løse sine sædvanlige opgaver 
fungerer som tovholder på de mange projekter. En tilførsel af flere driftsmidler står derfor højt på 
ønskelisten. 
 
Personalemæssige forhold 
Afslutningsvis bør det nævnes at perioden har været præget af omskiftelighed blandt personalet. 
Pga. af sygdom i familien måtte Toke Halskov Kristensen som tidligere nævnt desværre trække sig fra 
arbejdet med projektet Samarbejde allerede i juli 2018. Hans rolle blev overtaget af Susan Fazakerley 
og Mette Dahl Trudslev i fællesskab. I august 2018 fandt AKKS’ kommunikationsmedarbejder Jens 
Povlsen så nye udfordringer. Hans opgaver er siden blevet løst af ad hoc ansatte 
kommunikationsfolk, hvilket har fungeret fint.  
 
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, Birgit Overgaard, Næstved, 
næstformand, Jesper Krüger, København, Dina Gelfer-Jørgensen, København, og Michael Christensen, 
København. Anders Hamming, Nyborg har været 1ste suppleant i perioden, mens Dorte Birch, Kalundborg, 
har været 2.  suppleant. 
 
København, 19. maj 2019 
 
På bestyrelsens vegne 
 
VILLY DALL    SUSAN FAZAKERLEY 
 
Formand    Sekretariatsleder 
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