Fra: Annette Nyvang
Sendt: 30. november 2016 17:39
Til: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget; Benny Brandt-Jensen; Malene Sloth Eggers; Jesper
Tangbæk; Karina Møller
Emne: input kulturpolitik
Liste T foreslår, at politikken får følgende vision:
Dragør Kommune er en kulturkommune. Kultur- og fritidsaktiviteter er en drivende kraft i
udviklingen af et farverigt, skabende og legende miljø til glæde for vores egne borgere og gæster
udefra. Kommunen skaber rammer af høj kvalitet til både kultur og idrætsudfoldelser, og altid med
kreative elementer indarbejdet. Dragør Kommune er i Danmark kendt for sit rige kultur- og
fritidsliv.
Opmærksomhedspunkter fra Liste T


Kultur og fritidsområdet skal kendetegnes ved, at det signalerer åbenhed for nye initiativer
og aktiviteter samt opprioriterer samarbejdet med de frivillige ledere i respekt for deres store
indsats indenfor kultur- og fritidslivet.



Politikken bør have fokus på samarbejde mellem alle aktører på området – det være sig om
arrangementer, man kan løfte i fællesskab, eller om den åbne skole.



Politikken bør definere, hvad vi forstår ved kultur i Dragør: At det handler om både
klassiske kulturinstitutioner, det brede kultursyn (f.eks. julemarked) og kulturmiljøerne.



Politikken bør fastslå, at vi fastholder god tilgængelighed og spredning af kultur- og
fritidsfaciliteter i hele Dragør Kommune



Politikken bør fastslå betydningen af bevaringsindsatsen i St. Magleby Landsby og Dragør
Gamle By, og at man arbejder for, at Dragør med sin by og havn opnår en kulturhistorisk
international status, f.eks. optages på UNESCO’s liste over Verdensarv



Politikken bør have større fokus på de kulturinstitutioner, vi har: Museerne, biblioteker,
lokalarkiv og biograf – og den rolle, vi gerne vil have, at de udfylder i forhold til borgere,
ældre som unge, og turisme.



Politikken bør inddrage Aktivitetshuset på Wiedergården som en vigtig kultur- og
fritidsinstitution



Do – Naturpark Amager
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Emne: SV: SV: input kulturpolitik
Hej Jesper

Jeg vil meget gerne have følgende med også:

Politikken bør fastslå, at Dragør Kommune ønsker at tilvejebringe faciliteter af høj kvalitet
Politikken bør fastlægge retningslinjer for, hvorledes foreninger kan opnå økonomisk støtte til
større projekter.

Mvh, Annette
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