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Projektets navn

Det ny Juulsborg

Formål med projektet

FDF i Silkeborg og FDF Møgelø ønsker med en modernisering af sit
lejrcenter Juulsborg på Møgelø at skabe nye og ideelle rammer for at
trække indevante børn og unge ud i det fri på et sted, der rummer
en helt enestående natur i Danmark og byder på store og anderledes
outdoor-oplevelser.
Juulsborg er skabt til børn og unge, og Møgelø drives som natur- og
friluftscenter først og fremmest med henblik på børn og unge.
Målgruppen kommer fra ungdomsorganisationer som FDF og
spejdere, skoler, sociale institutioner, videregående uddannelser
samt natur- og friluftsforeninger.
FDF i Silkeborg har i mere end 100 år ejet hovedparten af Møgelø,
som er placeret midt i Julsø i centrum af Det midtjyske Søhøjland. På
Møgelø driver FDF bl.a. lejrcenteret Juulsborg, som FDF byggede for
knap 100 år siden til lejroplevelser for børn og unge midt i noget af
Danmarks mest enestående natur. FDF købte den første del af
Møgelø i 1915 og ejer i dag godt 132.000 kvm. af Møgeløs samlede
areal på 155.000 kvm. De resterende areal udgøres af tre private
sommerhusparceller.
Juulsborg skal også i de næste mange år blive ved med at være et
attraktivt tilbud med unikke natur- og friluftsoplevelser. Juulsborg
trænger imidlertid nu til en kraftig modernisering med nye sove-,
toilet- og køkkenfaciliteter samt renovering af den eksisterende
hovedbygning. Ligeledes er det planen at etablere en række nye
friluftsaktiviteter til at underbygge naturoplevelserne på Møgelø.
Det er samtidig ønsket fortsat at løfte de sociale og historiske
ambitioner, FDF i Silkeborg altid har haft med at drive Møgelø som
lejrcenter for børn og unge. Endelig er det målet at være med til at
værne om den særlige natur på Møgelø, der rummer en helt særlig
urskovslignende vegetation, som kun ses få andre steder i Danmark.
I den sammenhæng har FDF Møgelø etableret et arboret på øen med
introduktion til og beskrivelse af mere end 50 forskellige træer og
buske på øen.
(I øvrigt henvises til medsendte prospekt ”Det ny Juulsborg” på 20
sider for yderligere beskrivelser og tegningsmateriale)

Lokal forankring og opbakning

De 2 lokale FDF-kredse i Silkeborg stiftede i 1972 ”Den selvejende
institution Juulsborg” til drift af Møgelø. De er således de lokale FDFkredse, der vælger den selvejende institutions bestyrelse. Det er
også de to lokale kredse, der for en stor del gør brug af Møgelø og
dens faciliteter, og det er i vidt omfang de to kredse, der leverer et
stort antal af de mange frivillige, der ulønnet arbejder for at holde
Møgelø og dens to lejre permanent i drift.
FDF i Silkeborg blev stiftet i hhv. 1908 (1. kreds) og i 1957 (2.
kreds). FDF har således en lang og betydningsfuld historik i byen
ikke mindst for børn og unge. At FDF i Silkeborg i tillæg magter at
drive Møgelø som en lejr, der rækker langt ud over et lokalt Silkeborgperspektiv, vidner om et overskud, hvor FDF-kredsene bidrager at trække
interessenter (børn, unge og voksne fra frivillige foreninger, skoler,
institutioner og læreanstalter til Silkeborg og Søhøjlandet).
(I øvrigt henvises til medsendte vedtægter for Den selvejende
institution Juulsborg).

Ansøgningsbeløb

2 mio. kr.

Anlæggets samlede budget

19.125 mio. kr.

Budget for projektet

Udgiftsbudget:
Opførelse af ny overnatningsbygning
Renovering af det oprindelige Juulsborg
Opførelse af ny køkken- og toilet/bad-bygning
Udvendige anlæg (inkl. natur- og friluftsaktiviteter)
Nyt spildevandsanlæg
I alt
Moms 25%
I alt

5.250 mio. kr.
4.580 mio. kr.
3.020 mio. kr.
1.750 mio. kr.
0.700 mio. kr.
15.300 mio. kr.
3.825 mio. kr.
19.125 mio. kr.

Financieringsbudget:
Egne opsparede midler
2.500 mio. kr.
Tilsagn om kreditforeningslån
4.000 mio. kr.
Anlægsstøtte fra Silkeborg Kommune
2.000 mio. kr.
Økon. støtte fra hhv. lokale og nationale fondskilder 10.625 mio. kr.
Det skal understreges, at anlægsarbejdet er tilrettelagt til gennemførelse i etaper i takt med, at vi skaffer de nødvendige midler til veje
både lokalt og nationalt.
Tidsplanen for gennemførelsen af projekt ”Det ny Juulsborg” ser pt.
ud som følger:
2018-19
Fondssøgning og anden økonomisk afklaring
2019-20
Detailprojektering og etablering af nyt spildevandsanlæg
2020/21
Overnatningsbygningerne bygges
2021/22
Køkken- og toiletbygning bygges
2022/23
Juulsborgs hovedbygning renoveres
Ejerforhold

Sommerlejren Juulsborg er helt og fuldt placeret på den del af
Møgelø, der er ejet af Den selvejende institution Juulsborg, og det vil
også være gældende efter etablering (se nærmere de medsendte
vedtægter for Den selvejende institution Juulsborg).
(Se medsendte vedtægter for angivelse af ejer- og matrikelforhold).

Drift af anlægget

Det er den selvejende institution Juulsborg, der også i fremtiden står
for driften af Det ny Juulsborg under ansvar over for de 2 lokale FDFkredse.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

På baggrund af løbende forhandlinger med Silkeborg Kommune om
udformningen af projektet har Silkeborg Kommune i brev af 24.
oktober 2017 meddelt FDF Møgelø dels ”landzonetilladelse efter
planlovens §35 og dispensation for sø- og åbeskyttelseslinjen
(naturbeskyttelseslovens §65 og §16) til opførelse af ny overnatningsbygning samt ombygning og udvidelse af eksisterende
tilbygning tilbygning på vestsiden.”

Lokaletilskud

Ansøger modtager ikke lokaletilskud fra Silkeborg Kommune.

Momsregistrering

Ansøger er som almen velgørende forening (§8A) ikke momspligtig.
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DET NY JUULSBORG
- fremtidens naturoase og lejrcenter

DET NY JUULSBORG
Et projekt til udvikling af FDF Møgelø og Juulsborg
som fremtidens naturoase og lejrcenter.
FDF i Silkeborg og FDF Møgelø ønsker med en modernisering af sit lejrcenter
Juulsborg på Møgelø at skabe nye og ideelle rammer for at trække indevante børn og unge ud i det fri på et sted, der rummer en helt enestående natur i
Danmark og byder på store og anderledes outdoor-oplevelser.
Juulsborg er skabt til børn og unge, og Møgelø drives som natur- og friluftscenter først og fremmest med henblik på børn og unge.
Målgruppen kommer fra ungdomsorganisationer som FDF og spejdere, skoler,
sociale institutioner, videregående uddannelser samt natur- og friluftsforeninger.
FDF i Silkeborg har i mere end 100 år ejet hovedparten af Møgelø, som er placeret midt i Julsø i centrum af Det midtjyske Søhøjland. På Møgelø driver FDF bl.a.
lejrcenteret Juulsborg, som FDF byggede for knap 100 år siden til lejroplevelser for
børn og unge midt i noget af Danmarks mest enestående natur.
Juulsborg skal også i de næste mange år blive ved med at være et attraktivt tilbud
med unikke natur- og friluftsoplevelser. Juulsborg trænger imidlertid nu til en kraftig modernisering med nye sove-, toilet- og køkkenfaciliteter samt renovering af
den eksisterende hovedbygning. Ligeledes er det planen at etablere en række nye
friluftsaktiviteter til at underbygge naturoplevelserne på Møgelø.
I denne mappe præsenterer vi visionen for Det ny Juulsborg i håb om at rejse en
finansiel støtte, der kan bidrage til at realisere projektet om at skabe en enestående naturoase og et fremtidssikret lejrcenter på Møgelø. Det er samtidig ønsket
fortsat at løfte de sociale og historiske ambitioner, FDF i Silkeborg altid har haft
med at drive Møgelø som lejrcenter for børn og unge. Endelig er det målet at være
med til at værne om den særlige natur på Møgelø, der rummer en helt særlig urskovslignende vegetation, som kun ses få andre steder i Danmark. I den sammenhæng har FDF Møgelø etableret et arboret på øen med introduktion til og beskrivelse af mere end 50 forskellige træer og buske på øen.
Prospektet for Det ny Juulsborg er udarbejdet af FDF i Silkeborg og herunder af
bestyrelsen for FDF Møgelø.
Tegningsmaterialet er skabt af AART architects A/S, der som arkitekt bag flere
prisbelønnede byggerier har været med til at sætte nye standarder for lejr- og
friluftsarkitektur i Danmark. AART har i den sammenhæng en omfattende erfaring
med lejrbyggerier i samarbejde med frivillige foreninger.
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HISTORISK BAGGRUND
Møgelø og ”Juulsborg”
Navnet Møgelø stammer fra det gamle ord "møgel", der
betyder stor. Og Møgelø er også Danmarks største ø i ferskvand og ligger smukt placeret i Julsø ved foden af Himmelbjerget og midt i Det midtjyske Søhøjland.
FDF købte den første del af Møgelø i 1915 og ejer i dag godt
141.000 m2 af Møgeløs samlede areal på 145.000 m2. Det
resterende areal udgøres af tre private sommerhusparceller.
FDFs del af Møgelø rummer to lejrcentre. Det største, Juulsborg, ligger på øens østside og er en sommerlejr med plads
til ca. 60 lejrdeltagere. Juulsborg blev opført i isvinteren
1922-23, da det her var muligt at fragte byggematerialerne
hen over isen til Møgelø, der er uden bro- eller færgeforbindelse. Omkring Juulsborg er opført en række forskellige
servicebygninger.
På vestenden af Møgelø ligger den mindre lejr, Hytten, som
har 20-25 overnatningspladser inde og ude. Hytten er opført i 2003/2016.
Igennem 100 år har frivillige og engagerede ledere drevet
denne lejroase i enestående naturomgivelser til glæde for
børn og unge på sommerlejre, lejrskoler, weekendture mv.
Det er håbet, at vi med det planlagte nybyggeri og renovering af Juulsborg kan fastholde Møgelø som den naturperle, den er, for børn og unge i mange år fremover.
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FORMÅL MED DET NY JUULSBORG
Målet er at nyskabe og fremtidssikre Juulsborg som
en lejr for børn og unge, så øen og Juulsborg fortsat mange år frem kan danne ramme om berigende
lejr- og naturoplevelser med udgangspunkt i den
enestående naturperle, Møgelø er som isoleret ø
midt i Søhøjlandet.
Til Møgelø kommer man kun ved at sejle.
FDF Møgelø råder over et antal robåde til brug for
alle lejere af øen. Når først man er ankommet og har
bosat sig på øen, får man oplevelsen af en isoleret
natur, som man på én gang er begrænset af og kan
fordybe sig i.
På Møgelø er også etableret en landgangsbro stor
nok til, at man f.eks. med større hold kan komme
sejlende til Møgelø med Hjejlen fra Silkeborg.
Placeringen og den skønne natur forpligter, og som
ejer af størsteparten af øen til lejraktiviteter har FDF
i Silkeborg en særlig opgave med at udvikle og bevare stedet for fremtidens børn og unge.
Stikord i denne sammenhæng kunne være:
Møgelø = Et eventyrrige
Møgeløs karakter af et eventyrrige for især mindre
børn skal under- og udbygges (a la ”Ronja Røverdatter”); herunder understregning i anlæg og aktiviteter
af al den naturfortryllelse, Møgelø kan byde på: fri
leg, klatring i store træer, egne ekspeditioner rundt
på øen, hemmelige huler og gemmesteder, junglestier, vandaktiviteter med både lokkende og afskrækkende fascination, fiskeri, sejlads, svømning, nærstudier af naturen, et legeland af vand og sand mv.
Møgelø = At have sin egen ø
Oplevelsen af Møgelø som en oplevelse for især
større børn af at have sin egen ø (a la ”Robinson

Crusoe” eller ”Vi på Krageøen”) skal fastholdes; herunder muligheder for at kunne eksperimentere med
egne overnatningsformer, primitiv madlavning, alternative lege og spil, reb og rafter, svævebane osv.
Møgelø = En naturperle
Møgeløs karakter af en uforstyrret naturperle midt
i Søhøjlandet skal understreges; herunder bevidst
holdning til balancen mellem natur og kultur i bl.a.
byggeri og aktivitetsanlæg og med plads til ro, isolation og uforstyrrethed.
En videreudvikling af det arboret, der er skabt på
Møgelø, der takket være sin særlige geologi har en
atypisk vegetation af træer og buske sammenlignet
med det øvrige Søhøjland.
Møgelø er med andre ord en spændende biotop
til brug for undervisning i forskellige biologiske og
geologiske discipliner.
Møgelø = Autentiske naturoplevelser
Juulsborg som isoleret sommerlejr med vægt på
autentiske naturoplevelser og friluftsliv (a la ”Fridtjof
Nansen”) skal medtænkes; herunder oplæg til forskellige udholdenheds- og overlevelsesaktiviteter for
især unge, ekspeditions-og opdagelsesaktiviteter,
outdoor-aktiviteter osv.
Møgelø = Naturens klasseværelse
Juulsborgs nye rammer (med fleksible overnatningsrum, variable undervisningsrum og spændende
opholdsfaciliteter) kombineret med alle de natur- og
friluftsmuligheder, Møgelø rummer, gør en lejrskole
eller et studieophold særdeles velegnet til elever og
studerende på forskellige niveauer.
På det ny Juulsborg tilbydes faciliteter til naturlaboratorium, naturværksted og madværksted.

FONDSANSØGNING / DET NY JUULSBORG
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MÅLGRUPPER
Juulsborg er oprindeligt bygget til sommerlejre for medlemmer af FDF, og Juulsborg fyldes stadig af børn og unge
fra FDF-kredse fra hele landet, men der sker også en stor
udlejning til eksterne brugere:
•
•
•
•
•
•
•

Skoleelever (folkeskoler, friskoler og efterskoler).
Højskoler.
Spejdergrupper.
Unge under videregående uddannelse (professionshøjskoler og universitetshold).
Socialt udsatte unge (sociale institutioner, væresteder
for unge mv.).
Diverse foreninger, menighedsgrupper mv.
Diverse frilufts- og naturgrupper.

Alle disse brugere på sommerlejre, lejrskoler, studieture og
weekendophold gør brug af Møgelø og Juulsborg med udgangspunkt i den helt særlige naturoplevelse og de friluftsmuligheder, Møgelø og Søhøjlandet byder på.
Juulsborg er i praksis fuldt udlejet i åbningssæsonen fra
medio april til ultimo oktober.
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DET NY JUULSBORG
Den eksisterende og altdominerende hovedbygning på Møgelø, Juulsborg, blev bygget i 1922/1923. I tidens løb er der etableret en række
mindre tilbygninger. Det samlede anlæg trænger nu til en gevaldig
udbygning og opdatering. Planen er, at det kan ske ved:
•

Juulsborg tilbageføres til sin oprindelige og fine skikkelse ved at
rense den for alle eksisterende tilbygninger.

•

Mere lys og udsyn i Juulsborg. En visuel forbindelse til Julsø skabes
med vinduer til gulv i spisesalen. Der etableres rumlig forbindelse til
1. sal. Dette aktiverer brugen af 1. sal og giver mere lys og luft.

•

Eksisterende køjerum i Juulsborg nedlægges, og der skabes bedre
opholds- og undervisningsrum med mulighed for fleksibel opdeling.

•

Der bygges en ny overnatningsbygning på i alt 290 m2 nord for
Juulsborg med i alt 60 sengepladser. Bygningen indrettes som hhv.
8-mands og 4-mands værelser med bad og toilet til hvert værelse.

•

Den nye overnatningsfløj udføres i samklang med Silkeborg Kommunes landzonetilladelse i en meget ”dæmpet” arkitektur, der ikke
forstyrrer det 100-årige visuelle og prægnante syn fra Julsø på østsiden af Juulsborg og Møgelø.

•

På bagsiden af Juulsborg bygges nyt og tidssvarende køkken inkl.
servicerum samt nye toiletfaciliteter på i alt 130 m2 . Både køkken
og bade- og toiletfaciliteter opføres i en ”dæmpet” arkitektur, der
respekterer hovedbygningens naturlige dominans. Toiletter og baderum etableres her også med adgang udefra til brug for overnattende lejrdeltagere ude i f.eks. telt eller lign.

I planen for renovering og nybyggeri på Juulsborg er der i videst muligt omfang lagt vægt på følgende hensyn:
•

Arkitektur og æstetik, der modsvarer Møgeløs dels unikke landskabelige kvaliteter og dels eksisterende hovedbygning.

•

Inddragelse af klassiske lejrtraditioner i indretning af f.eks. soverum
samtidigt med, at de optimalt kan fungere til f.eks. studieophold.

•

Fleksibilitet i rumprogram med mulighed for variabel anvendelse og
for oplevelse af både børnemiljøer og voksenmiljøer.

•

”Sammensmeltning” af ude og inde, fordi det netop er i overgangen
mellem ude og inde, at de største rumlige kvaliteter opstår ved lejrbyggeri, og således fornemmelsen af at være i naturen også opleves
indendørs.

•

Robusthed i både konstruktioner og materialevalg, således at byggeri kan tåle anvendelse af f.eks. vådt fodtøj indendørs.

•

Etablering af handicapvenlig adgang over stort set hele ”Juulsborg”.

•

Gennemførelse af både nybyggeri og renovering i etaper og i videst
muligt omfang uden at eliminere udlejning.

•

Bæredygtighed i energiløsninger og materialevalg.

•

Mulighed for inddragelse af frivillig arbejdskraft i byggeri og anlæg.

FONDSANSØGNING / DET NY JUULSBORG
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BYGGEPLANER / TEGNINGSMATERIALE
På de følgende sider præsenteres tegninger og visualiseringer af Det ny Juulsborg.
Materialet er godkendt af Silkeborg Kommune.
Tegningerne er ikke målfaste.

Visualisering / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger
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GODKENDT PROJEKT
FDF Møgelø har undervejs i processen med at udvikle nærværende prospekt for Det ny Juulsborg
været i tæt kontakt med relevante myndigheder i
Silkeborg Kommune.
Der er udarbejdet og godkendt en dispensationsansøgning, og det viste projekt er i overensstemmelse
med det af kommunen godkendte projekt.
Silkeborg Kommune har således i brev af 24. oktober 2017 meddelt FDF Møgelø dels ”landzonetilla-

delse efter planlovens §35 og dispensation for søog åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens §65
og §16) til opførelse af ny overnatningsbygning samt
ombygning og udvidelse af eksisterende tilbygning
på vestsiden af Juulsborg.”
I sammenhæng med renovering og nybyggeri er det
et krav fra Silkeborg Kommune, at der etableres et
helt nyt spildevandsanlæg for Møgelø, således alt
spildevand nu føres i rørsystem de 350 m. under
Julsø til landsiden til rensning her.

FONDSANSØGNING / DET NY JUULSBORG
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Stueplan / Juulsborg
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1. sal / Juulsborg

Visualisering / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger
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Stueplan / Ny overnatningsbygning

Visualisering / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger
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FRILUFTSAKTIVITETER
I udviklingen af Det ny Juulsborg er det hensigten at udbygge og udvikle mulighederne for frilufts- og
undervisningsaktiviteter på Møgelø - til glæde for alle brugere.
Det drejer sig bl.a. om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svævebane fra høje træer på skråningen på Møgeløs østside og ned i Julsø.
Hængekøjer ophængt i skoven til udendørs overnatning.
Søbadeanlæg nedenfor Juulsborg.
Legeland af vand og sand for mindre børn på overgangen mellem Julsø og Møgelø.
Sluseanlæg til leg, undervisning og udfordringer for børn i alle aldre.
Madværksted og stenovn.
Storgynge til brug for mindre børn.
Stor hængekøje til større børn til at ”hænge ud i” og snakke sammen.
Udstyr til træklatring og identifikation af egnede træer til klatring.
Forhindringsbane af naturlige, vedligeholdelsesfrie materialer.
”Jorden-er-giftig”-bane.
Naturguide til Møgelø.
Historisk guide til Møgelø, Julsø og Søhøjlandet.
Og meget mere...

Idékitse / Friluftsaktiviteter - Det ny Juulsborg
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KYSTLINJE
STISYSTEM

DET NY JUULSBORG

NY OVERNATNINGSBYGNING

Oversigtsplan / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger

Idékitse / Friluftsaktiviteter - Det ny Juulsborg
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TIDSPLAN
Overordnet tidsplan for Det ny Juulsborg:
•

2019

Fondssøgning.

•

2019-20

Detailprojektering og etablering af nyt spildevandsanlæg.

•

2020

Overnatningsbygningerne bygges.

•

2021-22

Renovering af Juulsborgs hovedbygning samt opførelse af ny køkken- og toiletbygning.

BUDGET
Overslag for udgifter til nybyggeri, renovering og spildevandsanlæg:
Renovering af det oprindelige Juulsborg

4,580 mio. DKK.

Opførelse af ny bagbygning ved Juulsborg

3,020 mio. DKK.

Opførelse af ny overnatningsbygning

5,250 mio. DKK.

Udvendige anlæg (inkl. frilufts- og naturaktiviteter)
Etablering af nyt spildevandsanlæg
I alt

1,750 mio. DKK.
0,700 mio. DKK.
15,300 mio. DKK.

Moms 25%

3,825 mio. DKK.

I alt

19,125 mio. DKK.

I øvrigt udviser FDF Møgeløs drift en sund økonomi med et i gennemsnit mindre overskud pr. år, der levner plads til den nødvendige løbende vedligeholdelse.

PROJEKTGRUPPE
Projektet ledes af en projektgruppe bestående af:
Bygherre:
Arkitekt:
Ansvarlig:
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FDF Møgelø - Den selvejende institution Juulsborg
AART architects A/S
FDF Møgeløs bestyrelse, med Carsten Kolby Kristiansen som formand.

DET NY JUULSBORG / FONDSANSØGNING

ARKITEKTUREN
Tegningsmaterialet er udarbejdet af AART architects A/S,
der som arkitekt bag flere prisbelønnede byggerier har sat
nye standarder for lejr- og friluftsarkitektur i Danmark.
Tegnestuen har kontorer i Aarhus, København og Oslo
og blandt dens mange projekter kan nævnes Naturcenter
Hindsgavl ved Middelfart samt FDF centrene Ny Ingeborg
ved St Havelsesstrand og Sletten ved Ry, der har været
nomineret til Europas fornemste arkitekturpris, Mies van
der Rohe prisen. Fælles for projekterne er en dyb sans
for materialer og forståelse for landskabet. En tilgang til
arkitektur, som betyder, at tegnestuen har stor viden om
træarkitektur. En viden om og forkærlighed for træ, som
gennem årene er blevet omsat til prestigefulde projekter
som Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø, Musholm ved
Korsør og Vannkanten i Stavanger, der ikke alene er blandt
Europas største boligbyggerier i træ, men også er blevet
kåret til verdens bedste.

SLETTEN / RY
Sletten indfrier FDF's vision om at
fremme et aktivt friluftsliv. Arkitektur og landskab smelter sammen
i friluftscentret, hvor tagudhæng,
vinduesfacader og materialer som
træ og sten trækker naturen dybt
ind i friluftscentret – alt sammen
med fokus på at give rum for livet
inde og ude, året rundt.

DANMARKS ROSTADION /
BAGSVÆRD
Det nye nationale rostadion strækker sig langs Bagsværd Sø og rummer et trænings- og konkurrenceanlæg med dommertårn og tribuner. Dt nye rostadion
er visionen om at skabe et rostadion i international
særklasse, hvor eliten møder bredden, og rosportens
klassiske discipliner møder andre former for idræt i
balance mellem søen og skoven.

NATURCENTER HINDSGAVL /
MIDDELFART
Naturcenter Hindsgavl inspirerer til friluftsliv og fællesskab i Hindsgavl Dyrehave. Tro mod de naturskønne omgivelser vokser naturcentret ud af det bakkede
landskab, og er som det første naturcenter i Danmark
opført som passivhus. Med sin åbne rum og funktioner
giver naturcentret mulighed for varierende aktiviteter
i såvel trygge som mere udfordrende omgivelser, hvad
enten det er morgen eller aften, sommer eller vinter.
Naturcenter Hindsgavls tætte kontakt til landskabet
kommer til udtryk i de vældige vinduespartier, de talrige terrasser og brugen af naturmaterialer, der slører
grænsen mellem inde og ude.

FONDSANSØGNING / DET NY JUULSBORG
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ORGANISATIONSDATA
FDF Møgelø - Den selvejende institution Juulsborg
Foreningens navn
FDF Møgelø - Den selvejende institution Juulsborg (siden 1972)
med baggrund i Silkeborg FDF 1. kreds og 2. kreds.
Medlemmer
I alt 300+
Ansatte
Ingen - alt foregår i både Silkeborg-kredsene og på Møgelø udelukkende på frivillig og ulønnet basis.
Hjemmeside
www.moegeloe.dk
Momsstatus
Ikke momspligtig.
Foreningsstatus
Almen velgørende forening (§8A).
Bankforbindelse
Basisbank / Reg.nr. 1671, Kontonr. 0001176676
CVR-nr. 87230716

Kontaktinformationer
Formand
Carsten Kolby Kristiansen
Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Aarhus C
T: 20 27 71 25 / carstenkristiansen@outlook.dk
Kasserer
Henning Lindberg
Løgagergårdvej 4, 8600 Silkeborg
T: 28 81 81 28 / mailtolindberg@gmail.com
FDF i Silkeborg blev stiftet i hhv. 1908 (1. kreds) og i 1957 (2. kreds). FDF har således en lang og
betydningsfuld historik i byen ikke mindst for børn og unge. At FDF i Silkeborg i tillæg magter at
drive Møgelø som en lejr, der rækker langt ud over et lokalt Silkeborg-perspektiv, vidner om et
overskud, hvor FDF-kredsene bidrager til andet og mere end det lokale arbejde for børn og unge.

FONDSANSØGNING / DET NY JUULSBORG
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MØGELØ OG JUULSBORG
• Et uforstyrret outdoor-center midt i Det midtjyske Søhøjland.
• En eventyrlig naturoase på Danmarks største ferskvandsø.
• En smuk 100-årig sommerlejr.
• En fascinerende oplevelse af at have sin egen ø.
• Et unikt friluftscenter med plads og muligheder for alle aldre
til at boltre sig på slette, i skoven og på vandet.

3 Høring og efterfølgende stillingtagen til
anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
3.1 - Bilag: Ansøgning Silkeborg-Bunkermuseum
DokumentID: 8017890

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

[Bumus - Silkeborg Bunkermuseum, Gjessøvej 40d, 8600 Silkeborg,
Kontaktperson: Bestyrelsesformand, Kurt Stigaard,
formand@bumus.dk. T. 86813885, 28580904]

Projektets navn

[

Reetablering og forbedret adgang til
Befalingsbunkeren på Silkeborg Bad]
Formål med projektet

[På Silkeborg Bad ligger en kommandobunker begravet i plænen
foran Societetsbygningen. Den har tilknytning til perioden, hvor den
tyske besættelsesmagt havde militært hovedkvarter på Badet fra
1943-45. Bunkeren er unik i den forstand, at den skulle anvendes
som kommandocentral i tilfælde af en allieret invasion i Danmark
under 2. verdenskrig og besættelsen.
Bunkermuseet ønsker at forbedre adgangsforholdene til netop denne
bunker, som i dag foregår via smalle stiger 4 meter ned til bunkeren,
således at der skabes adgang også for gangbesværede og
handicappede. Bunkeren skal istandsættes som den så ud i 1943. Vi
ønsker tilmed at etablere passende rum foran bunkeren, således at
store grupper på 50-100 gæster kan modtages i tørvejr under
guidede ture.
Projektet er en videreførelse af et frivilligt lokalt initiativ udført af
Bunkermuseet, som gennem 25 år har formidlet historien og drevet
Bunkermuseet med få midler og beskeden plads. Bunkermuseet har
årligt 8.000 gæster.]

Lokal forankring og opbakning

[Netop historien om den tyske generalstab på Silkeborg Bad og
denne unikke bunker er forankret i Silkeborg. Denne historie findes
ikke andre steder. Netop perioden 43-45 med Staben på Badet og
det fremskudte forbindelseskontor til Christiansborg med
Stiftamtmand Peder Herschend i Vestergade, har også efterladt
indtryk af Silkeborg, som en sekundær hovedstad i Danmark i denne
regeringsløse periode. Historien formidles i dag frivilligt af
Bunkermuseets guider og kustoder, og således agter vi at fortsætte
efter etablering af tilbygningen, renoveringen af bunkeren og de nye
adgangsforhold.
Der er stor søgning fra mange interessenter til denne historie fra;
Skoleklasser, institutioner, virksomheder, foreninger og private
grupper primært fra Silkeborg & Midtjylland, men også fra Sjælland,
Fyn og endda Bornholm. Projektet har et solidt potentiale i forhold til
besøgende, også til daglig drift på sigt.
Bunkermuseet har modtaget i alt 2 mio. kr. fra Finansloven 2019 og
2020 til projektet. Vi har også et mundtligt tilsagn på 1 mio. kr. fra
Realdania, såfremt kommunen også bidrager.
Kunstcenter Silkeborg Bad bakker op om projektet jf. brev fra
direktør Iben From]

Ansøgningsbeløb

[2 mio. kr.]

Anlæggets samlede budget

[5 mio. kr.]

Budget for projektet

[1. Adgang, passage og opholdsrum. Indlagt gulvvarme, ventilation,
elinstallationer m.m. Stikledning fra fjernvarme indføres i bunkeren.
Prisoverslag inkl. moms 3.603.750.2. Reetablering af bunkeren. Prisoverslag inkl. moms 1.000.000.Tager vi højde for udsving og uforudsete omkostninger så lander det
samlede projekt på 5 mio. kr. inkl. moms.

Finansiering:
Bumus – 2 mio.
Silkeborg kommune - 2 mio.
Realdania - 1. mio.].
Ejerforhold

[Silkeborg Kommune]

Drift af anlægget

[Driften varetages af Silkeborg Bunkermuseum, som officielt drives
af foreningen ”BUMUS”.]

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

[Da Bunkermuseet etablerer sig på kommunens grund og i en af
kommunens bygninger (Generalstabsbunkeren), så fordrer det en
brugstilladelse udstedt fra Silkeborg Kommune til Silkeborg
Bunkermuseum. Byggeprojektet vil kræve byggetilladelser og
særlige hensyn skal udvises overfor Societetsbygningen- og
Skulpturparken på Silkeborg Bad]

Lokaletilskud

[Bunkermuseet har lokaler i Søvilla og den eksisterende
museumsbunker. Her modtager vi ingen støtte fra kommunen.
Vi ønsker os dog at forbrugsudgifter i det nye byggeri, varme og el
og evt. husleje af befalingsbunkeren afholdes af kommunen efter
byggeriet.]

Momsregistrering

[Foreningen BUMUS og Silkeborg Bunkermuseum er ikke
momsregistreret.]

3 Høring og efterfølgende stillingtagen til
anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
3.2 - Bilag: Forbedret adgang til Befalingsbunkeren-1
DokumentID: 8017889

Præsentation af
Bunkermuseets projekt
i forbindelse med
finanslovsmidlerne.
- Årsag og status i dag.

- Projektet
- Anvendelse
- Anlægsøkonomi

- Hvor skal pengene komme fra
- Forbrugsudgifter m.m.

Reetablering og forbedret
adgang til Befalingsbunkeren
på Silkeborg Bad
Silkeborg Bunkermuseum er bevilliget
2. mio. kr fra Finansloven for 2019 og
2020. Pengene skal anvendes til…
”Genåbning af Generalens
Kommandobunker, således at den
reetableres, og der gives adgang til
turister. ”
Der er således 2 projekter i det.
- Adgangen
- Reetablering af bunkeren til
historiefortælling.

Historie
-Udsigten fra Societetsbygningen i
1944.
Bunkeren har altid været skjult, så det
bør den naturligvis også forblive.
-Bunkeren skulle anvendes som
kommandocentral i tilfælde af en
allieret invasion på dansk grund.
- Bunkeren var indrettet med strøm,
centralvarme, vand, ventilation,
telefoner og fjernskrivere.
- Kort over Danmark med placering af
de tyske styrker.
Bunkermuseet råder over en del af
det originale udstyr. Meget og andet
skal dog genskabes og findes.

Passage – 23 meter

Opholdsrum 100 m2

Anvendelse
Temaet for reetablering er en
tidslomme i 1943-45.
Vi ved ret præcist hvordan den var
indrettet ud fra de tyske tegninger.
Det er endnu ikke udbredt viden, at
tyskerne ville lede deres
invasionsforsvar fra Silkeborg Bad.
Det gør stedet specielt og vil efterlade
et markant historisk indtryk.
Hertil ønsker vi at tilføre kendt og ny
viden om, hvem de var og hvordan de
opererede omkring sig selv i
hovedkvarteret og med de danske
borgere.
Et tiltag kunne være levende skygger
1:1 på væggene, af officerer, som vi
forestiller os situationen. Inspiration
fra fængslet i Horsens.

Anvendelse
-Projektet vil glide naturligt ind i vores
daglige arbejde med guidede ture.
- Vi kan få grupperne hurtigere ned og
op fra bunkeren.
- Vi kan anvende passage og
opholdsrum til udvidet formidling,
hvilket vi har et stort behov for.

- Vi kan anvende opholdsrummet til
introduktioner og foredrag uden at
bekymre os om vejret.
-Vi har ofte forespørgsler fra grupper,
efter et sted at indtage medbragt
frokost. Det kan vi nu få plads til.
-- Bunkeren og den nye bygning vil
være et stort løft og rumme
potentiale til meget mere.

Anlægsøkonomi
1.
Adgang, passage og opholdsrum.
Indlagt gulvvarme, ventilation,
elinstallationer m.m.
Stikledning fra fjernvarme indføres i
bunkeren.
Prisoverslag inkl. moms 3.603.750.-

2.
Reetablering af bunkeren.
Prisoverslag inkl. moms 1.000.000.Tager vi højde for udsving og
uforudsete omkostninger så lander
det samlede projekt på 5 mio. kr.

Hvor skal pengene komme
fra?
Bunkermuseet
Silkeborg Kommune
RealDania
Anden fond

2.000.000.1.000.000.1.000.000.1.000.000.--------------5.000.000.-

Forbrugsudgifter m.m.
Vi forventer at udgiften til el og varme
vil andrage ca. 30.000.- pr. år.
Vi kommunen påtage sig det?
Kan I i øvrigt hjælpe med tilslutninger,
byggetilladelser og andre
administrative omkostninger i
forbindelse med byggeriet?
Vi har behov for en brugsaftale med
kommunen.

3 Høring og efterfølgende stillingtagen til
anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
3.3 - Bilag: AnbefalingAdgangGeneralstabsbunker_fraKunstCentretSilkeborgBad
DokumentID: 8017888

4 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Sminge Sø Kajakklub
4.1 - Bilag: Ansøgning Sminge Sø Kajakklub
DokumentID: 8046287

Puljen til medfinansiering af
lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Projektets navn
Formål med projektet

Sminge Sø Kajakklub, www.soek.dk, smingekajak@gmail.com
Kontaktperson: næstfmd. Søren Westermann, 26150035,
sorenwestermann@hotmail.com
Nyt klubhus og bådopbevaring, Sminge Sø Kajakklub,
Allingsøgårdsvej 32
Formålet er at skabe bedre forhold for klubbens medlemmer. Dels
et mødested før og efter ro-aktiviteten, dels en bedre mulighed for
omklædning. Klubben arbejder bevidst med at tilbyde fællesskab
og sociale tiltag både i forbindelse med sejlads og udenfor. Desuden
bliver der mere sikre og let tilgængelige opbevaringsfaciliteter til
både og grej. Endvidere bliver der plads under tag til at kunne
udføre reparationer på udstyret.

Lokal forankring og opbakning

Klubbens medlemmer, der både kommer fra nærområdet og
nabokommuner har ved generalforsamlingen givet deres opbakning
til projektet.
En del af klubbens medlemmer har allerede for nuværende ydet
eller givet tilsagn om frivillig arbejdskraft i forbindelse med
projektet. Endvidere er der aftaler om sponsering eller særpris på
nogle af materialerne.

Ansøgningsbeløb

216.250 kr.

Anlæggets samlede budget

432.500 kr.

Budget for projektet

Budgettet er vedlagt. Vi kan ikke søge tilskud fra Lokale- og
Anlægsfonden, da vi ikke kan få en 10-årig brugsaftale med ejer af
grunden.

Ejerforhold

Byggeriet ligger på en grund, der tidligere har tilhørt Gjern
kommune, men nu ejes af Silkeborg Forsyning (Spildevand).
Byggeriet ejes af kajakklubben. En fornyelse af brugsaftalen er
forhandlet på plads.

Drift af anlægget

Klubben er ansvarlig for driften. Arbejdet udføres af frivillige.
Udgifter betales af klubbens midler. Der foreligger en brugsaftale
med Silkeborg Forsyning.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Da bygningerne dels udvides lidt og flyttes lidt på arealet, er der
givet en dispensation i forhold til sø- og åbeskyttelseslinjen samt en
dispensation fra lokalplanen. Der er givet byggetilladelse.

Lokaletilskud

Ingen

Momsregistrering

Klubben er ikke momsregistreret.
CVR 29981868

4 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Sminge Sø Kajakklub
4.2 - Bilag: Ansøgning SK 1.2
DokumentID: 8046290

Sammenfatning
Sminge Sø Kajakklub ansøger om tilskud på 216.250 kr fra puljen til medfinansiering af lokalt
initierede projekter til etablering af nye klubfaciliteter.
Det nuværende byggeri er 2 ældre skurvogne, hvor den ene er til kajakker og hvor imellem der er
bygget opbevaringsfaciliteter til øvrige kajakker og enkelte kanoer. Skurvognene er efterhånden så
gamle, at de er svære at holde vedlige. Der er ingen el, vand eller toilet. Desuden har vi behov for
mere plads til kajakker, da vi har oplevet en god medlemstilgang på det seneste.
Det samlede budget for projektet er 432.500 kr., der søges finansieret af fonds- og sponsormidler,
kommunens tilskud samt klubbens egne midler og frivillige arbejde. Vi har haft en byggesagkyndig
til at sætte priser på de enkelte dele af budgettet.
Projektet
Det eksisterende byggeri fjernes. Det erstattes med noget flytbart (se forklaring under placering),
dels en lidt større, brugt pavillon i god stand, dels nogle skibscontainere, der giver en sikker og
stabil opbevaring af materiel. De sidstnævnte males om nødvendigt i en neutral farve. Mellem
pavillon og nærmeste container anlægges en terrasse med fliser og en simpel overdækning.
Placering
Klubhuset ligger på en grund, der oprindelig tilhørte Gjern Kommune, men nu ejes af Silkeborg
Forsyning. På grunden findes også Svostrup Renseanlæg. Dette er planlagt ombygget i forbindelse
med flytning af Søholt Renseanlæg. Renseanlægget erstattes så formodentlig af en pumpestation og
muligvis også et regnvandsbassin. Vi er ved at forhandle en ny brugsaftale, der indeholder
muligheden for at skulle flytte vores projekt på grunden, da forsyningens fremtidige arealudnyttelse
er uafklaret. Vi har dog tilsagn om at kunne blive på grunden og udvide vores indhegnede areal 3 m
mod vest og 9 meter mod syd. En stor del af grunden ligger inden for å- og søbeskyttelseslinjen,
men er omgivet af et tæt, levende hegn og mod åen endvidere en ca 1,5 m høj jordvold.
Bygningerne er ikke synlige udefra. Der er givet dispensation i forhold til lokalplan og
beskyttelseslinjer.
Klubben
er stiftet i år 2004. Der er p.t. ca.130 medlemmer. Vi tilbyder klubaftener/-dage med roning i
nærområdet samt en række dags- eller weekendture på andet rovand. Desuden kan medlemmerne
deltage i redningsøvelser flere gange om året samt modtage instruktion i roteknik. I år har der også
været et førstehjælpskursus. For at styrke medlemsfastholdelsen arrangerer vi 4-5 gange i
sommerperioden grillaftener efter fællesroningen og uden for højsæsonen enkelte andre sociale
arrangementer. Vi råder dels over turkajakker af forskellig sværhedsgrad samt havkajakker – ca
halvt af hver -, heriblandt nogle børnekajakker. Desuden tilbyder vi opbevaring af private kajakker i
begrænset omfang. Vi har også 4 kanoer, som medlemmerne kan benytte plus en trailer til 12-16
kajakker.
Tidsplan
Fornyelse af brugeraftale med lodsejer

feb-juli 2019

Ansøgninger vedr. løsøre og mindre delprojekter feb-okt. 2019
Ansøgning Lokalt initierede projekter m.fl.

Sommer 2019

Ansøgninger div. tilladelser

Sommer 2019

Finansiering og tilladelser på plads

Okt-dec 2019

Projektstart

Oktober – nov. 2019

Byggeri afsluttet

April – maj 2020

Budget
Pris ekskl. moms, kroner
Byggetilladelse samt vand- og eltilladelse (inkl. tegningsmat.)

11000

Byggestyring, planlægning og opfølgning

15000

Fjernelse af gamle skure

50000

Nivellering

26000

Containere 4 stk

54000

Hegn 37,5 m

12000

Pavillon til klubhus, særpris

30000

Fremføring af el og vand

40000

Klargøring af containere, låse, ventilation m.v.

8000

SolarVenti til ventilation 2 stk

22000

Overdækket terrasse mlm klubhus og opbevaring, fliser og bænke

28000

Indretning af pavillon, grejrum m.v. inkl. møbler

36000

Maling + uforudsete udgifter

14000

I alt

346000
Inkl. moms 432.500

Planlagt finansiering
Silkeborg Kommune – Medfinansiering af lokalt initierede
projekter

216250

Øvrige fonde + sponsorer

80000

Frivilligt arbejde

60000

Sminge Sø Kajakklub

76250

Ialt

432500

5 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
5.1 - Bilag: Ansgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter - Iller
Hinderbahn
DokumentID: 8019361

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

”Iller Hinderbahn” cvr. nr. 39639947 c/o Nicolaus Johansen 26150788 - illerhinderbahn@gmail.com

Projektets navn

”Iller Hinderbahn - Midtjyllands legeplads”

Formål med projektet

Projektet kort
Kort fortalt ønsker foreningen Iller Hinderbahn, at skabe et
aktivitetsområde i Iller, med mulighed for motion, leg, fællesskab
og samvær.
Mere specifikt vil vi etablere en forhindringsbane, som er inspireret
af banen som forsvaret bruger til bl.a. militær femkamp, men
naturligvis i tilpasset form, således at ALLE kan være med. Se mere
under ”Målgrupper”. Banen kommer til at bestå af 16 forhindringer
som kan bruges i en sammenhæng eller hver for sig. Da den bliver
etableret med dobbelt spor, kan to personer eller to hold dyste
samtidigt.
Banen skal give en bred skare af brugere, se nedenfor, mulighed
for at dyrke en anderledes motionsform eller i det hele taget
komme i gang med idræt. 1
Banen passer som fod i hose i Silkeborg kommunes outdoor
satsning, idet den giver mulighed for borgere i kommunen samt
besøgende turister, at få en helt unik outdoor oplevelse. Banen
bliver Illers bidrag til at cementere Silkeborg kommune som
Danmarks outdoor hovedstad

Baggrund for Iller Hinderbahn
Da en ældre gård i vores dejlige landsby blevet revet ned og
grunden blev ledig, fødtes en ide.
På den ledige grund kunne man bygge en forhindringsbane til
glæde og gavn lokalt og regionalt. Det ledte frem til stiftelsen af
foreningen Iller Hinderbahn.
Projektet om en forhindringsbane med fri og lige adgang er fæstet
på mere end blot løse tanker og en fiks ide. Projektet er blevet født
i den rette tid og på det rette sted.
I det følgende vil vi gøre rede for, hvorfor projektet ”Iller
Hinderbahn” er en rigtig god ide.
Lad os fokusere kort på danskernes idrætsvaner jf. rapporten om
samme fra Idrættens Analyseinstitut.
De seneste år er sket tilbagegang i de traditionelle idrætsgrene
blandt børn.2 47% af alle børn dyrker idræt på egen hånd. Det er
en klar stigning inden for de sidste fem år.3
62% af voksne dyrker motion på egen hånd.4 Endvidere skal det
bemærkes at de først og fremmest dyrker deres idræt i naturen.5
For denne gruppe udøvere er det vigtigt at motionere når det
passer dem, at de får trænet kroppen og at det foregår i naturen.6
Banen er dermed et godt tilbud til disse grupper.

1
2
3
4
5
6

Se afsnittet ”Baggrund for projektet”
Danskernes sports- og motionsvaner
Danskernes sports- og motionsvaner
Danskernes sports- og motionsvaner
Danskernes sports- og motionsvaner
Danskernes sports- og motionsvaner

2016
2016
2016
2016
2016

s. 19
side 19
side 45
side 50
side 63

35% af indbyggerne i mindre byer, som Ans, Iller og Grønbæk,
dyrker ikke regelmæssig motion. 7
Hvis de skal i gang med motion, er det vigtigt at de kan træne når
de vil, at de får brugt og trænet kroppen, samt at aktiviteten
foregår tæt på og at det er billigt.
Jf. Idrættens Analyseinstitut skaber idræt og motion venskaber,
fællesskab og samvær. 8 Her vil banen være en kærkommen
mulighed for de 35%. De vil få en mulighed for at dyrke motion på
deres præmisser, samt at mulighed for nye venskaber og
fællesskab.
De lokale skoler, Ans Skole, Trekløverskolen m.fl. vil også få glæde
af banen
I 2015 blev der indført eksamen i faget idræt i folkeskolen. Her skal
eleverne i almindelighed vise komplekse bevægelsesmønstre og
alsidig idrætspraksis i. Inden for feltet natur- og udeliv skal
eleverne kunne vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter samt være i
stand til at udvikling friluftsaktiviteter.9
Ifht. de mål er banen en oplagt mulighed. Derudover kan banen
naturligvis indgå i andre skolemæssige aktiviteter.
I vores optik passer banen som fod i hose med Silkeborg
Kommunes ønske om at være Danmarks outdoor hovedstad.
I 2017 vedtog Silkeborg Kommune en friluftsstrategi. Det er ønsket
at Silkeborg Kommune skal være hele Danmarks outdoor
hovedstad. Det skal være en hjørnesten i kommunens identitet.
Det gælder unge som gamle, private og virksomheder, turister som
lokale, de ressourcestærke og de ikke så ressourcestærke. Allerede
nu er der iværksat mange projekter og i løbet af 2019 skal der
være en outdoor masterplan klar.10
Vi mener at banen kan være vores bidrag til give mange
mennesker et springbræt til øget bevægelse, sundhed og
livskvalitet.
Iller er en landsby som mange andre små landsbyer i Danmark. Det
er en by som har haft både købmand, smedeforretning,
autoværksted m.m. Som andre byer af samme størrelse, er disse
forretninger forsvundet over tid og landsbyer som Iller kan virke
livløse.
I byer som Iller er der brug for, at lokale kræfter viser byen og
omverden, at den netop ikke er død, men fuld af liv, glæde og
initiativ. Det synspunkt bakkes op af landsbyforsker Jørgen Møller
fra Aalborg Universitet.11
Iller er ikke blot sig selv, men derimod også en del af et større
fællesskab med Ans og Grønbæk. Det er et område fyldt med lokale
kræfter der for tingene til at ske. Hvert år afholdes der bl.a.
Pramdragerfest, hvor mange frivillige år efter år får arrangementet
til at glide. AIKC, Søsportens Hus og Ans Søbred og fremragende
eksempler på, at i vores lokalområde er der en stærk vilje til at
gøre gode ideer til virkelighed. Den gode ide er det der skal til.
Mangfoldighed i tilbud er bl.a. noget af der skal til for at tiltrække
borgere til landsbyerne. 12
Kort sagt er banen det helt rette projekt på rette tid og sted

Udførsel
Da vores bane skal overholde en række krav og regler vedrørende
legepladser, er det særdeles vigtigt, at de som bygger banen, er
uddannede i at bygge netop efter disse krav og regler.
7

Danskernes sports- og motionsvaner 2016 side 58
Danskernes sports- og motionsvaner 2016 side 93
9
Faghæftet for idræt side 8.
10
Silkeborg.dk
11
Aktivt foreningsliv forhindrer landsbydød - JP.dk
12
Aktivt foreningsliv forhindrer landsbydød - JP.dk
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Derfor har bestyrelsen besluttet at rollefordelingen bliver slåledes,
at foreningen sørger for finansieringen og PR i forbindelse med
projektet, hvorimod selve opførslen af banen skal varetages af
professionelle aktører. Nærmere bestemt det firma som kan levere
det bedste tilbud.

Mål
-

Indgå aftale om partnerskab / medfinansiering med
Silkeborg Kommune
Anskaffelse af de resterende midler
Etablering af banen
Iværksætte aktiviteter
Lave PR for banen.

Tidshorisont
2019
Fundraising

Primo 2020
Opførsel

Medio 2020
Ibrugtagning

2020 
Pr.

Det der gør vores projekt specielt
Vores bane er som få andre, idet den er moduleret over
forhindringsbaner som man bruger forsvaret. Som skrevet tidligere,
bliver den opført i tilpasset form, så alle kan få glæde af den. Skal
man have en lignende oplevelse som vi tilbyder, skal man enten
være ansat i netop forsvaret eller betale sig til adgang ved
kommercielle udbydere. Med vores projekt bliver adgangen nem og
tilgængelig, da der er fri og offentlig adgang til banen. Dermed får
helt almindelige mennesker, nem adgang til en helt ualmindelig
oplevelse

Målgrupper
I første omgang gælder det borgerne i byen og lokalområdet. Iller,
Ans & Grønbæk.
Dvs. rundt regnet har mere end 2000 mennesker, mulighed for
daglig adgang til faciliteterne.
I takt med banen bliver mere og mere kendt, vil borgere i oplandet
ligeledes kunne have glæde af banen. Idet den er placeret lige
mellem Silkeborg og Viborg, er der potentiale for rigtigt mange
besøgende. Iller Hinderbahns bestyrelse vil efter etableringen af
banen, være fokuseret på at reklamere for banen på bedste vis.
En anden målgruppe er skoleelever. I forbindelse med idrætstimerog dage er det oplagt at inddrage banen i undervisningen. I
umiddelbar nærhed af banen finder vi Ans Skole, Trekløverskolen i
Kjellerup samt Levring Efterskole. Alle skoler befinder sig i
cykelafstand af banen.
Derfor har de mulighed for ugentligt at benytte sig af banen, med
forskellige klasser. Se gerne afsnittet omkring skoler under afsnittet
”Baggrund for Iller Hinderbahn”.
De lokale idrætsforeninger vil også kunne have glæde af banen.
Uanset om der er tale om roning, fodbold, badminton eller
håndbold, tilbyder en oplagt mulighed for alternativ træning. Det
være sig konditionstræning, styrketræning, koordination og
teambuilding. I nærområdet finder vi Ans IF samt Kjellerup IF. De
forskellige afdelinger (håndbold, fodbold osv.) af
idrætsforeningerne har mulighed for at anvende banen på
træningsaftener. Man kan også nemt forestille sig, at andre
idrætsforeninger som ”bor” længere væk, vil bruge banen som et
årligt udflugtsmål og en anderledes oplevelse.
Til sidst, men absolut ikke mindst, vil banen være helt perfekt for
alle dem som ønsker at dyrke individuel idræt. Det gælder både

børn såvel som voksne. Dem som allerede dyrker idræt og dem
som gerne vil i gang. Se mere under ”Baggrund for Iller
Hinderbahn”

Er projektet realistisk
I vores lokalområde sørger vi for at gennemføre tingene. Bl.a. har
lokale kræfter f.eks. bygget nyt søsportshus, mountainbikespor,
lavet strandbred m.m., afholder Tange Sø festival, pramdragerfest
osv. Med andre ord: Når nogle ildsjæle, i dette tilfælde Iller
Hinerbahn, tager initiativ, bakker lokalsamfundet op. Med andre ord
er der præcedens i lokalområdet for at gennemføre tingene.

Relevans for samfundet
Når banen står færdig, kommer den til at være til glæde og gavn
mange år frem.
Børn, unge og voksne kan bruge den som et indslag i deres
motions- og fritidsliv.
Foreningen vil hvert år være vært ved lokale ”Hinderbahn
Mesterskaber”.13 Det ville være naturligt at sammenlægge
begivenheden med Pramdragerfesten i Ans.
Endvidere kan foreningen forestå teambuildingarrangmenter for
foreninger, virksomheder m.m.
Banen har potentialet til at blive udflugtsmål for familier, både
lokalt og regjonalt. Foreningens PR spiller en afgørende rolle her.
Banen bliver også en integreret del af undervisningen for egnens
lokale skoler, som vil bruge den i den daglige idrætsundervisning.
Ans Skole bakker fuldt op om projektet og vil endda også give et
mindre økonomisk bidrag. Vi er på nuværende tidspunkt i
begyndende dialog med både Trekløverskolen og Levring
Efterskole. Endvidere vil foreningen arbejde for, at også skoler i
større afstand fra banen bliver opmærksom på banen, så de kan
bruge den i forbindelse med udflugter m.m.

Evaluering
Foreningens bestyrelse planlægger at lave ad hoc evaluering ved
hvert bestyrelsesmøde.
Konkret ønsker vi at have tal for hvor mange og hvor ofte banen
bliver brugt.
Der bliver etableret en fysisk og en online gæstebog, således vi kan
følge med.

Planlagt PR
Foreningen er naturligvis allerede gang med PR omkring projektet,
primært med sociale medier som lokomotiv i processen.
Endvidere er der allerede dialog og aftale med Midtjyllands Avis
omkring projektet.
Omkring banens indvielse har foreningen planlagt at få aftaler i
stand med P4s lokale kanaler samt TV2s regionale tv stationer.
Længere henne efter banens tilblivelse, vil rette medier som Aktiv
Træning, I Form, Fit Living og lign. blive tilbudt guidet træning og
besøg på banen.
Banen skal naturligvis også indgå i Silkeborg Kommunes materiale
for både lokale borgere og turister. Se her,
Efter banens opførsel bliver netop PR en af hovedaktiviteterne for
bestyrelsen.

Fremtiden
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”Iller Hinderbahn” har brugsretten til jorden hvorpå banen ligger i
15 år! I kontrakten er det aftalt, at forlængelse af lejemålet skal
genforhandles inden kontraktudløb.
I og med at jorden bliver stillet gratis til rådighed til projektet
finder vi tidshorisonten på 15 år meget rimelig. Endvidere er det
bestyrelsens opfattelse, at forhindringernes levetid passer meget
godt sammen kontraktens længde. Dog er det absolut bestyrelsens
hensigt, at banen skal bestå ud over de 15 år. Det skal ske ved et
løbende vedligehold af forhindringerne og rettidig omhu omkring
brugsretten til jorden.

Folkene bag projektet
Nicolaus Johansen - 40 år
Til daglig lærer på Idrætsefterskole.
Medstifter af foreningen
Gift og far til to
Frivillig i Ans IF som gymnastiktræner og Ans Skoles bestyrelse
Har før været bestyrelsesmedlem i Tumlehøjen, Forældrenævn
Silkeborg og Ans - Grønbæk Lokalråd
Ivrig jæger, skiløber og motorcyklist
Søren Bak - 33 år
Til daglig designingeniør og teknisk projektleder hos Vestas
Medstifter af foreningen
Far til en, kæreste med Christina
Ivrig handyman. Har gennemrenoveret et ældre hus og i færd med
at bygge nyt.
Indehaver af udlejningsejendomme
Tidligere ungdomskolelærer
HiFi Nørd
Orla Jensen - 52 år
Til daglig ansat i Viborg Kommune i 19 år
Far til et stk. teenager
Uddannet driftsleder fra Asmildkloster
Certificeret legepladsinspektør næstformand BFLI
Medlem og tidligere formand af Grønbæk borgerforening og nu
medlem af Ans - Grønbæk lokalråd
Tidligere virksomhedsejer (Træfældning og topkapning)
Cecilie Luxhøj - 34 år
Til daglig specialskolelærer
Medstifter af foreningen
Gift og mor til to
Tidligere medlem af Ans Skoles bestyrelse
FABLAB pioner i Silkeborg Kommune
Glad for at hækle, avle høns, passe drivhus mm.
Elin Haugaard - 69 år
Pensionist og selvstændig erhvervsdrivende
Medstifter af foreningen
Mor til tre voksne børn og bedstemor for tre børnebørn
Uddannet skolelærer og UU - vejleder
Tidl. Håndboldspiller, spejderleder og ungdomsskoleleder
Driver landbrug med nærmeste familie
Har boet i Iller hele livet
Cykler og vandrer i fritiden og holder af naturen.

Lokal forankring og opbakning

På nuværende tidspunkt, er der over 30 betalende medlemmer af
foreningen. (Se vedhæftede medlemsoversigt)
Bemærk at det ikke nødvendigt at være medlem for at benytte
banen.

Endvidere har vi fået støtteerklæringer fra Ans - Grønbæk lokalråd
(som også har støttet med et mindre beløb), Spejderne i Ans, Ans
IF og Ans Skole, som har givet tilsagn om et mindre støttebeløb.
Se vedhæftede
Vi er pt. i dialog med Trekløverskolen og Levring Efteskole omkring
støtte til projektet.
Ansøgningsbeløb

140.000 kr

Anlæggets samlede budget

336.000 kr

Budget for projektet

Budget
Som forening kan Iller Hinderbahn selv stå for projekteringen af
banen med alt hvad det indebærer. Alt fra byggetilladelser, til
byggekoordinering, PR, planlægning af aktiviteter m.m.
Indtægten fra foreningens medlemmer kan også finansiere prisen
for det administrative (f.eks. netbank, mobile pay).
Foreningen kan ikke selv løfte opgaven med finansieringen af
banen. Det er her at støtten fra kommune, fonde og erhvervsliv
kommer ind i billedet.
Vi har på nuværende tidspunkt tre tilbud på bygning af banen. Det
ene er et komplet tilbud lyder på ca. 320.000 kr. Det andet er på
310.000 kr., men er uden sand og udgravning.
Endeligt har vi fået et tilbud, på mere end 400.000 kr.
På nuværende tidspunkt har vi rejst godt 50.000 kr. Foreningens
hensigt er at indgå aftale med Silkeborg Kommune om 50/50
finansiering af projektet på det resterende beløb.
Se vedhæftede budget
De resterende midler søges hos fonde og sponsorer.
Vi har været så heldig at få sparring af en lokal fundraiser. Hendes
klare råd var at søge et eller få tilsagn ad gangen.
Dvs. at når denne ansøgning forhåbentlig godkendes, tager vi
næste skridt i processen.
Det vil være Nordea fonden, hvor der kan søges op til 100.000 kr.
Behandlingstiden her er 3-4 mdr. Der kan søges løbende. Vi har
allerede fået tilsagn om, at vi kan søge hos dem. Se vedhæftede.
Får vi fuld støtte fra Nordeafonden, vil vi stadig mangle 40.000 kr.
Disse vil vi søge hos LOA fonden. Her kan man ligeledes søge
løbende. Behandlingstiden her, vil være ca. 2 mdr.
Endvidere vil efter behandlingen af nærværende ansøgning, søge
om sponsorater hos lokale virksomheder.
Der er flere eksempler på opbakning til lokale projekter. F.eks.
Søsportens hus, udvidelsen af AIKC.
Alt efter sponsorenes støtte, kan vi justere ansøgningerne hos
fondene.

Ejerforhold

Grunden hvorpå projektet er placeret, er ejet af Haugaard Iller i/s.
Der er indgået lejekontrakt for grunden indtil 31/12 - 2034. Jf.
lejekontrakten kan der genforhandles om forlængelse 1 år før udløb
af kontrakten.
Selve redskaberne på banen er ejet af ”Iller Hinderbahn”
Se vedhæftede lejekontrakt

Drift af anlægget

Bestyrelsens ønske er at indgå aftale om vedligehold af banen med
Silkeborg Kommune. Det vil primært være opfyldning af faldsand,
udbedring af defekter o.lign.

De årlige omkostninger for banen er antages være ganske små. Vi
har været i dialog med Hans Jensen, Skovfoged Søhøjlandet. som
har forstået en lignende bane i Tinkerdal ved Skave. Denne har
kostet ca. 5 timer om året i eftersyn plus et årligt besøg af
legepladsinspektør.
Banens bestyrelse vil ugentligt sørge for at der ikke ligger affald
som skæmmer banen.
Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Vi afventer pt. svar på vores ansøgning om landzonetilladelse fra
Teknik- og miljøafdelingen. Vi har været igennem nabohøringer og
har også indsendt vores kommentarer hertil.
Når landzonetilladelsen foreligger, skal vi søge om byggetilladelse
til banen.

Lokaletilskud

Vi får ikke lokaletilskud

Momsregistrering

Hverken foreningen eller projektet er momsregistreret

5 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
5.2 - Bilag: Støtteudtalelse Iller Hinderbahn Ans Skole
DokumentID: 8019366

Iller Hinderbahn
v/ Nicolaus Johansen

Ans, den 10. maj 2019

Projekt Iller Hinderbahn – en del af Silkeborgs Outdoor-landkort
På Ans Skole har vi med interesse læst og hørt om projekt ”Iller Hinderbahn”.
Vi finder, at det er et rigtig godt projekt, som vi håber bliver en realitet.
På skolen arbejder vi vedvarende på, at udvikle vore tilbud i tråd med Folkeskolereformen
og den åbne skole. I forlængelse heraf ser vi mange muligheder for at anvende en sådan
bane. Banen er placeret i gå – løbe – cykelafstand fra skolen, og falder fint i tråd med,
hvordan vi i øvrigt tilstræber at anvende lokalområdets faciliteter i vores undervisning, på
fag-dage og ved skolens øvrige traditioner, såsom friluftsdage, motionsdagen etc.
Vi vil særdeles gerne give tilsagn om aktiv anvendelse af ”Iller Hinderbahn”, og giver også
gerne en mindre økonomisk håndsrækning, når banen skal etableres.
Det er vores håb og anbefaling at mange vil støtte op om projektet.

Med venlig hilsen
Lone Skovborg
Adm. Leder
Ans Skole

Lone Skovborg
Adm. leder
Direkte tlf.: 8970 2366
Lone.skovborg@silkeborg.dk

Ans Skole
Teglgade 20 - 26, 8643 Ans By
Tlf. 8970 2360

Silkeborg Kommune
Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

5 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
5.3 - Bilag: støtteerklæring iller hinderbahn Ans IF
DokumentID: 8019369

Iller Hinderbahn

6. november 2019

v/ Nicolaus Johansen

Iller Hinderbahn – en outdoor aktivitet og en del af Silkeborg – Danmarks outdoor hovedstad.

Ans IF støtter op om Iller Hinderbahn. Det er et glimrende initiativ til at alle har en mulighed for at
prøve kræfter med en anderledes måde at dyrke motion på. En forhindringsbane giver mange
gode muligheder for at træne udholdenhed, styrke og ikke mindst koordination. Et helt igennem
glimrende projekt til glæde for alle, unge som seniorer og de lidt ældre. Helt i tråd med Silkeborgs
Outdoor profil.
Ans IF giver sin fulde opbakning til projektet.

Med Sportslig hilsen

Morten Overgaard
Formand
Ans IF

5 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
5.4 - Bilag: Støtterklæring Spejderne
DokumentID: 8019368

6 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv
6.1 - Bilag: 20191003 SES - ansgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter
DokumentID: 8034421

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Silkeborg El & Svæv
Formand: Preben Jakobsen
Tlf:
40290789
E-mail:
jkobsen@gmail.com

Projektets navn
Formål med projektet

Silkeborg El & Svæv – Toilet og opbevarings facilitet
Tilbygning til eksisterende klubhus med toilet og
opbevaringsfacilitet. Det er hensigten at fremme aktiviteterne på
den nye og udvidede flyveplads for såvel unge som ældre.
Samarbejde med skoler og lign., hvor unge bringer deres tekniske
interesser for Droner ud i naturen har krævet vand, el, varme,
landingsbane og klubhus – som en del af en 5 års plan. Muligheden
for arrangementer over flere dage for såvel national som
internationale stævner som sætter Silkeborg Outdoor på
Danmarkskortet.
Derfor vil vi gerne udvide vores nuværende klubhus med et toilet
og opbevaringsfacilitet som en lille tilbygning i forlængelse af
eksisterende klubhus.

Lokal forankring og opbakning

Der er stor opbakning omkring Silkeborg El & Svæv. Flyvepladsens
centrale placering i byen med offentlig transport er enestående.
Brugerne er fra unge til ældre, skoler, universitet og
uddannelsesforløb for kommende dronepiloter.

Ansøgningsbeløb

En opgradering af faciliteter vil derfor ikke alene komme foreningen
til gode, men også Silkeborg by som helhed. Outdoorhovedstaden
vil i forbindelse med muligheden for nationale og internationale
stævner blive endnu bedre kendt.
Der søges om 125.000 kr.

Anlæggets samlede budget

Det samlede budget er 250.000 kr.

Budget for projektet

Den samlede udgift overslag på 250.000 kr.
Udgiften finansieres på følgende måde:
Silkeborg kommune: 125.000 kr.
Egen arbejdskraft:
21.875 kr.
Egne midler:
103.125 kr.

Egne midler:
Støtte fra Friluftsrådet
Foreningskassen
Puljemidler MDK
Ejerforhold
Drift af anlægget

50.000 kr.
25.000 kr.
28.125 kr. (Pumpebrønd / TELKA )

Projektet / Bygning er placeret på kommunens grund, F.L. Smidths
Vej 3b,8600 Silkeborg – som tilbygning til eksisterende klubhus
tilhørende Silkeborg El & Svæv.
Den fulde drift vil efter etablering tilfalde foreningen Silkeborg El &
Svæv. Dvs forbrug, rengøring, vedligehold, forsikring mm.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Projektet forudsætter en byggetilladelse fra Silkeborg Kommune.

Momsregistrering

Silkeborg El & Svæv er ikke momsregistreret.

Silkeborg El & Svæv modtager ikke lokaletilskud.

6 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv
6.2 - Bilag: Silkeborg El og Svæv - klubhus
DokumentID: 8068893

6 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv
6.3 - Bilag: Silkeborg El og Svæv - model
DokumentID: 8068895

7 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sorring LAN
Party
7.1 - Bilag: Sorring LAN Party - Ansøgning til de Frie Kulturelle Midler
DokumentID: 8047710

Til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Att: Johan Brødsgaard

Ansøgning om tilskud til Sorring LAN Party 2020 (SLP)
STIF (Sorring-Toustrup Idrætsforening) og SLP ansøger om tilskud på kr. 70.000,- til leje af telt og
generator ifm. afvikling af Sorring LAN Party 2020. Se vedhæftede budget.
Alternativt leje af telt og generator via Silkeborg Kommune, og dermed en momsbesparelse for
eventet!

Baggrund
SLP er kommet med i ”Superligaen” indenfor e-Sport (CS Tour - Danish National CS Tour).
Kravet for at kunne være en del af dette er, at der min. skal være 300 pladser og en præmiesum
på min. kr. 25.000.
Det er kun muligt at opnå så mange pladser i STIF Hallen, hvis scene og bespisningsområde flyttes
ud i telt i forlængelse af hallen. Desuden skal der lejes generator, for at kunne levere nok strøm til
området.
Eventet er både for bredden og eliten.
Deltagerne fra bredden får mulighed for at følge de større nationale hold, samt flere kendte
streamere/youtubere, og samtidig muligheden for at møde andre, med interesse for e-Sport.
Historien
SLP har siden 2015 udviklet sig til det største LAN i Østjylland, med deltagelse af flere af de bedste
nationale hold i Danmark.
SLP startede i 2015 i Sorring Forsamlingshus.
Allerede fra 2016 var det nødvendigt at flytte arrangementet til STIF Hallen grundet øget
deltagerantal.
Arrangementet har udviklet sig progressivt siden starten, og i 2019 var der 285 deltagere. LAN’et
er flere gange vurderet som det bedste af de mindre LAN i Danmark, og dette har gjort, at LAN’et
nu er blevet optaget i ”Superligaen” CS Tour 2019/2020.
Dette er ikke mindst sket på baggrund af eventmanager Rasmus Hoberg’ vedholdende arbejde
med at netværke og stå til rådighed som turneringsadministrator/producer på de største danske
LAN’s.

Rasmus Hoberg samarbejder med STIF omkring afviklingen at LAN’et. Et evt. overskud vil tilfalde
STIF og målrettes e-Sports-afdelingen i STIF.
Den lokale tilknytning
Brandet SLP er opstået i et samarbejde mellem STIF og evenmanager Rasmus Hoberg, der ejer
brandet SLP. Der er en stor lokal opbakning, og ifm. med tilrettelæggelsen og afviklingen af LAN’et,
er der tilknyttet op mod 100 frivillige fra både lokalområdet og resten af kommunen.
Sidste år var bespisningsområdet/barområdet oprettet i et mindre partytelt udlånt af Sorring
Teltholderforening.
Det gav en forholdsvis stor søgning fra lokalområdet og dermed salg af gæstebilletter. Vi vil derfor
i år gøre endnu mere, for at ”lokke” folk fra både lokalområdet og kommunen til at komme og se,
hvad et LAN er.
Desuden indgik SLP et samarbejde med JN Data som Charity Sponsor for 10 unge mennesker.
Disse fik derved chancen for at komme til et LAN. Kommunens unge-rådgiver var ligeledes inde
over dette.
Samtidig vil vi også gerne give vores sponsorer en bedre oplevelse med bl.a. rundvisning både
foran og bagved scenen, streamingområdet og tv-produktionen.
Det kan evt. også komme på tale med et foredrag for sponsorer og øvrige interesserede om,
hvordan udviklingen indenfor e-Sport er stigende, og potentialet for reklamer/synliggørelse
dermed vil kunne give virksomhederne en større seerskare på de digitale medier.

Styregruppe/arrangementsudvalg
Styregruppen består af 6 medlemmer:
Rasmus Hoberg – Eventmanager og hovedansvarlig
Thue Lindballe – Formand for STIF
Dorthe Staunstrup – Kasserer STIF
Jørgen Wachs – Sekretær og ansvarlig for kontakt med STIF Hallen
Hanne Hoberg – Sponsoransvarlig
Aage Hoberg – Sikkerhedsansvarlig og hovedansvarlig for kontakt med myndigheder
Sponsorer
Der rettes henvendelse til både lokale og nationale firmaer, med henblik på sponsorkontrakter.

For de større firmaer, vil der være mulighed for at blive hovedsponsor for en eller flere
turneringer.
De lokale sponsorer støtter gerne med kr. 500,- - kr. 1.000,Afsluttende bemærkning
Vi håber I vil se velvilligt på denne ansøgning, og dermed være med til at sætte Silkeborg
Kommune på landkortet, som en kommunen der både tilbyder Outdoor-aktiviteter og
arrangementer som Riverboat samt e-Sport for både bredden og eliten.
Desuden passer eventet ind under punkt 5 i Handleplan 2019, hvor der står:
5. Events Silkeborg Kommune skal have markante idræts- og fritidsevents, som både giver international
genklang, men også skaber gode oplevelser lokalt for vores borgere og foreninger.

Dette vil selvfølgelig også være med til at udvide kendskabet til Sorring som e-Sports by.
Skulle der være spørgsmål til noget af ovenstående, er I meget velkommen til at vende tilbage.
Venlig hilsen
Aage Hoberg
Tlf. 30 68 23 71
Bilag:
Budget 2020
Sponsorbrochure 2020
Tilbagemelding til sponsorer 2019
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7.2 - Bilag: Sorring LAN Party - Budget 2020
DokumentID: 8047715

Budget Sorring LAN Party 2020
Udgifter
Turneringer
Streamere
Kenneth Bekke (Internet)
Rengøring mm
Armbånd
Pokaler
Storskærm, Scene og Strømovervågning
Cocio Crash cocioer
T-shirts
Turneringsadministration + Servers
Drikkevarer/kaffe til crew
Skole
Afskærmning mellem borde
Diesel til generator
Crew/vagt veste
Computer - Scene
Produktion
Generator
Gaffatape
Backup net
Caster(e)
Markedsføring
Uforudsete udgifter
Telt
STIF
Eventmanagement

kr. 50.000
kr. 3.000
kr. 10.000
kr. 2.000
kr. 1.500
kr. 1.500
kr. 20.000
kr. 0
kr. 0
kr. 7.000
kr. 2.500
kr. 17.400
kr. 2.000
kr. 3.000
kr. 0
kr. 5.000
kr. 6.000
kr. 13.000
kr. 500
kr. 0
kr. 7.000
kr. 2.000
kr. 5.000
kr. 43.750
kr. 3.000
kr. 20.000

Udgifter i alt

kr. 225.150

Indtægter
Art
Team-billetter
Standard-billetter
Gæste-billetter
Overnatning (pr nat)
Sponsor

Antal
80
240
100
696

Pris pr billet
kr. 399
kr. 299
kr. 50
kr. 25

kr. 31.920
kr. 71.760
kr. 5.000
kr. 17.400
kr. 25.000

Indtægter i alt

kr. 151.080

Over-/underskud

kr. -74.070
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7.3 - Bilag: Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd - Sorring LAN Party
DokumentID: 8055394

Silkeborg Kulturråd har modtaget en støtteansøgning til udtalelse fra Sorring LAN party 2020.
Arrangementet er et idrætsarrangement indenfor diciplinen E-sport og en del af CS – Tour – Danish
National CS Tour og dermed underlagt denne organisations regelsæt og krav til financiering m.m..
Ansøgeren henviser til en formulering i Silkeborg Kommunes Handleplan 2019 for Idræts og
fritidspolitik, som er en særskilt handleplan der ikke er inkluderet i den kulturpolitiske plan
Kultursporet 2017 – 2024.
Silkeborg Kulturråd finder derfor at ansøgningen ikke er indenfor rådets område og opdrag og
dermed mulig at vurdere som kulturel eller kunstnerisk projekt.
Rådet bemærker i øvrigt at arrangementet med aflønning af en eventmanager og turneringsreglerne
om en præmiesum, må betragtes som kommercielt og at der ligeledes forekommer en tæt familiær
sammenhæng mellem familie/arrangør/kommercielle interesser.
Med venlig hilsen
Silkeborg Kulturråd
Karsten Petersen (Formand). Steen Hovmand, Svend Jacobsen, Mette Mailund Strong, Mette Østergaard, Jette Falster,
Tommy Nielsen, John B. Hahn.

8 Drøftelse af forslag til handleplan 2020 for realisering
af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik 20172024
8.1 - Bilag: Handleplan 2020
DokumentID: 8068806

Handleplan 2020
Idræts- og fritidspolitik
Kultur & Borgerserviceafdelingen, Silkeborg Kommunes
Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024
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Silkeborg som idræts- og fritidskommune
I Silkeborg Kommune har vi et rigt udvalg af tilbud og aktiviteter indenfor idræt og fritid, som
er skabt og drevet af frivillige ildsjæle. Den samhørighed, som findes blandt de frivillige og i
foreningerne, er afgørende for at skabe sammenhængskraft i vores kommune.
På den måde bliver idræts- og fritidslivet en essentiel og bærende del af livsnerven i Silkeborg
Kommune. Det er her, vi finder mulighederne for at fordybe os og deltage i betydningsfulde
aktiviteter og fællesskaber, som er en værdisættende del af ”det gode liv”.
I Silkeborg Kommune prioriterer vi derfor idræts- og fritidslivet meget højt og yder både
tilskud til lokaler, aktiviteter, uddannelse og nye projekter mv. Vi understøtter desuden
aktiviteter og faciliteter, vi faciliterer udvikling og nye initiativer samt igangsætter og leder
projekter fra start til slut – ofte i samarbejde med foreningslivet.
Det er vores ambition, at idræts- og fritidsmulighederne i vores kommune er blandt de bedste
i landet. Vi vil, at idræt og fritidsaktiviteter er en naturlig del af enhver silkeborgborgers
hverdag.
Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024 er dermed vores bud på, hvordan idræts- og
fritidsaktiviteter når ud til alle borgere i Silkeborg Kommune og samtidig indfrier kommunens
overordnede vision om at skabe et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for
alle.
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Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024
Visionen for Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik er at skabe et mangfoldigt idræts- og
fritidsliv med attraktive og unikke muligheder for oplevelser. Politikken skal styrke og udvikle
det i forvejen stærke idræts- og fritidsliv, vi har i kommunen.
Politikken skal støtte op om nye og flere aktiviteter og faciliteter, som kan møde borgernes
stadigt større ønsker til en aktiv fritid, og samtidig skal den rumme det brede, det skæve, det
elitære og alt det indimellem. Politikken skal vise, at Silkeborg er en kommune, der både kan
og vil udvikle idræts- og fritidslivet på alle fronter.
Idræts- og fritidspolitikken skal appellere bredt til borgere, frivillige foreninger etc., så alle har
mulighed for at være med i udviklingen af vores fælles idræts- og fritidsliv. Derfor bygger
politikken på dialog, netværk og samskabelse mellem kommune, foreninger og andre relevante
aktører på idræts- og fritidsområdet.
Idræts- og fritidspolitikken rummer seks strategiske spor, der har et langsigtet perspektiv frem
mod 2024:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Et idræts- og fritidsliv i udvikling.
Partnerskaber.
Fysiske rammer inde og ude.
Outdooraktiviteter1.
Events1.
Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet.

Illustrationen herunder viser, hvordan hvert strategisk spor i idræts- og fritidspolitikken
indeholder et antal strategiske handlinger. I de årlige handleplaner udvælges 1-3 handlinger
fra hvert område til gennemførelse.

1

Sporene 4 og 5 omkring outdooraktiviteter og events varetages henholdsvis af Silkeborg
Kommunes outdoorsekretariat og af kommunens eventkoordinator. Både outdoorsekretariat og
eventkoordinator er kommet til efter, at idræts- og fritidspolitikken blev udarbejdet.
Side 4 af 9

Handleplan 2020
Handleplanen 2020 skal nå hele vejen rundt om idræts- og fritidsområdet. Med udgangspunkt i
de seks nævnte strategiske spor i idræts- og fritidspolitikken beskriver nærværende
handleplan indsatser og projekter for 2020. Alle indsatser og projekter uddybes yderligere på
de kommende sider.
Handleplanen er blevet til med input fra Fritidsrådet, idræts- og fritidsteamet i Kultur- og
Borgerserviceafdelingen og fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Handleplanen er underlagt
en prioritering, hvorfor det ikke nødvendigvis er alle af idræts- og fritidspolitikkens strategiske
spor, som hvert år nævnes med konkrete handlinger.
Baggrunden for de otte valgte projekter, som iværksættes i handleplanen 2020, er flere større
undersøgelser og initiativer, som indvirker på idræts- og fritidslivet nationalt såvel som lokalt.
Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige
Blandt andet viser en måling fra Sundhedsstyrelsen2 fra august 2019, at børn og unge
bevæger sig alt for lidt. Kun 26 procent af de 11-15-årige lever op til anbefalingen om mindst
en times fysisk aktivitet om dagen. De 11-15-årige sidder og ligger i gennemsnit 11 vågne
timer hver dag, viste undersøgelsen.
Med projekterne ”Fodbold for piger” og ”Skolestævner i håndbold og fodbold”, vil vi derfor
sætte fokus på fysisk aktivitet blandt børn og unge, inspirere til deltagelse i foreningsliv og
dermed modvirke stillesiddende adfærd.
Bevæg dig for livet - Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025
Med partnerskabsaftalen ”Bevæg dig for livet” mellem DIF og DGI er visionen, at Danmark skal
være verdens mest aktive nation. Ambitionen er, at 75 % af danskerne skal dyrke idræt, og at
50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Den ambition vil vi gerne være med til at
indfri i Silkeborg Kommune.
Gennem projekterne ”Lokaldysten”, ”Sundhed for livet”, ”Idræt og integration” og
”Foreningskurser til frivillige ledere” sætter vi fokus på at inddrage nye målgrupper i
foreningslivet samt at udvikle foreningerne til at tage nye målgrupper ind og lave nye
aktiviteter/udvikling i foreningen, så vi kan få flere aktive borgere.
Faciliteter til alle
Gode faciliteter er naturligt grundlag for, at både voksne, unge og børn deltager i idræts- og
fritidsaktiviteter. Vi sætter derfor også fokus på faciliteter i handleplanen 2020.
Med projekterne omkring ”Facilitetsstrategi” og ”Udnyttelse af haller og sale” skal vi således
sikre, at kommunens faciliteter benyttes bedst muligt, så alle borgere har lige adgang.
Samtidig skal vi sikre, at nye idræts- og fritidsfaciliteter matcher borgernes efterspørgsel.

2

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Fysisk-aktivitet-og-stillesiddende-adfaerd-blandt-1115-aarige
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SPOR 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling
Foreningsaktiviteter
DBU Velfærdsalliance - Fodbold for piger
Silkeborg Kommune har indgået en Velfærdsalliance med DBU. Alliancen løber over tre år og
indeholder en række projekter og initiativer, som skal styrke fodbold i foreningsregi i Silkeborg
Kommune. Velfærdsalliancens indhold indtænkes som en naturlig del af handleplanen.
Første projekt er ”Fodbold for piger”, som løber indtil medio 2021. Formålet med projektet er
at få flere piger i alderen 6-12 år til at spille fodbold i Silkeborg kommune. Projektet skal
understøtte klubberne i organiseringen af og strategien omkring mere pigefodbold.
Projektet indeholder en række initiativer, som afvikles i samarbejde med DBU. Således både
netværksaktiviteter, trænerkurser og -inspiration, fælles træning, klubarrangementer og
events med fokus på pigefodbold etc.
Succeskriteriet er deltagelse af 10 fodboldklubber på tværs af kommunen, 25 nye
forældretrænere på C1-niveau og minimum 50 nye pigespillere i klubberne efter endt
projektperiode.
Projektet evalueres medio 2021, hvorefter Velfærdsalliancens kommende indsatser
planlægges.

Lokaldysten
Vi vil igangsætte og afvikle projektet ”Lokaldysten” i fem lokalsamfund i Silkeborg Kommune i
2020. Lokaldysten er en motionsevent for lokalområder som i udgangspunkt har under 2000
indbyggere. Lokaldysten har fokus på lokalt ejerskab, lokale ressourcer, bredde og fællesskab.
Lokalområderne dyster mod hinanden i at gå, cykle og/eller løbe længst muligt. Antallet af km
opgøres i antal runder, som byerne tilbagelægger på forskellige distancer. Vinderen er den
by/lokalområde, der opnår flest runder og dermed flest tilbagelagte km pr. indbygger.
Projektet lægger op til, at deltagerne bevæger sig, hvorfor den umiddelbare værdiskabelse er
øget motion og sundhed. Dertil kommer, at projektet samler lokalsamfundet og derved skaber
fællesskab og sammenhold lokalt. Alle deltagende lokalsamfund modtager en pengepræmie for
deltagelse. Præmien skal bruges på lokale udviklingsprojekter.
Succeskriteriet er fem deltagende lokalsamfund, 1500 deltagere på tværs af lokalsamfundene,
som samlet set tilbagelægger 15.000 km.
Projektet afvikles med relevante kommunale afdelinger og i samarbejde med DGI Midtjylland.
Projektet evalueres ultimo 2020 med henblik på en videreførelse og skalering med flere
deltagende lokalsamfund/byer i 2021.
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SPOR 2: Partnerskaber
Partnerskab om velfærdsudfordringer
Sundhed for livet
For mange borgere kan det være en stor udfordring at fastholde en aktiv livsstil efter endt
forløb i det kommunale sundhedshus. Mange borgere falder således tilbage i inaktivitet, når
forløbet er slut og må starte forfra enten i Sundhedshuset eller forblive inaktive og måske
udvikle livsstilsygdomme som følge deraf.
Forskning viser, at deltagelse i forpligtende fællesskaber giver både mental og fysisk sundhed
på både kort og lang sigt. Gennem projektet ”Sundhed for livet” vil vi derfor forsøge at
imødekomme frafaldet i aktivitet efter borgernes forløb i Sundhedshuset ved at inddrage
nærmiljøet i form af foreningslivet og derved lave brobygning til et blivende idrætstilbud.
I 2019 har vi lavet aftaler med to foreninger, som i en toårig periode forpligter sig til at
samarbejde med sundhedshuset om at tage imod borgere, der har været igennem et
rehabiliterende sundhedsforløb. I 2020 vil vi starte op med brobygning og henvise borgerne ud
i foreningerne.
Succeskriteriet er, at 50 borgere fra Sundhedshuset skal henvises til foreningstilbud, og at
minimum halvdelen fortsætter og bliver en fast del af foreningerne.
Projektet evalueres ultimo 2020. På sigt er målet at videreudvikle projektet til en fast indsats
med yderligere foreningstilbud fordelt rundt i hele kommunen.

Idræt og integration
Silkeborg Kommune har indgået et partnerskab med Dansk Flygtningehjælp. En del af afsættet
for partnerskabet er Dansk Flygtningehjælps pulje til kontingentstøtte til fritidsaktiviteter,
”Fritidspuljen”. Puljen giver støtte til flygtningebørn under 18 år, som har mindst én forælder
på integrationsydelse.
Indtil videre har puljen desværre haft en særlig lav søgning og indløsningsgrad i Silkeborg
Kommune. Eksempelvis søgte blot 65 børn fritidspuljen i 2018, hvoraf 54% blev godkendt og
kun 29% indløst. Potentialet for at få flere børn til at søge puljen er større, og det samme er
potentialet for at hæve indløsningsgraden.
For at øge kendskabet til Fritidspuljen og dermed hæve indløsningsgraden og få flere
flygtningebørn ud i foreningslivet laver vi sammen med Dansk Flygtningehjælp en målrettet
indsats med forældre- og foreningsmøder på udvalgte skoler, som har en stor koncentration af
flygtningebørn.
I 2019 afholdt vi møde på Dybkærskolen med deltagelse af områdets foreninger. Formålet
med mødet var at skabe bro mellem flygtningeforældre og -børn og samtidig synliggøre
muligheden for at få kontingentstøtte til foreningsaktiviteten gennem fritidspuljen.
I 2020 fortsætter vi projektet med målet om at afvikle forældre- og foreningsmøder på
Sølyst-, Langsø- og Kjellerup Skole. Med i samarbejdet er DGI Midtjylland, som klæder
foreningerne på til at deltage i projektet, og medarbejderne i de respektive boligsociale
helhedsplaner som kender til målgruppen; flygtningefamilier og -børn.
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Succeskriteriet for indsatsen er, at indløsningsgraden af godkendt støtte fra fritidspuljen hæves
til minimum 50 %.
Sammen med Dansk Flygtningehjælp og DGI Midtjylland evalueres på indsatsen ultimo 2020.

Åben skole – partnerskab mellem skole og forening
Skolestævner i håndbold og fodbold
I samarbejde med DGI Midtjylland og Silkeborg Kommunes skoleafdeling vil vi afvikle to
skolestævner i henholdsvis håndbold og fodbold i efteråret 2020. Begge stævner er en del af
en igangværende indsats af henholdsvis DGI Midtjylland med håndboldstævner i Viborg og
Silkeborg og af Skoleafdelingen med et fodboldstævne for kommunes skoler.
Begge arrangementer har dog potentiale til at blive større og nå bredere ud. Og særligt nå ud
til det lokale foreningsliv.
Sammen med de respektive parter vil vi derfor understøtte begge stævner, brede dem
yderligere ud til flere skoler og involvere foreningslivet. Sammen med foreningerne skal vi
tilbyde deltagende skoler et forberedende forløb til stævnerne, og efterfølgende skal
foreningerne stå klar til at modtage mulige nye medlemmer efter stævnet.
Begge stævner evalueres ultimo 2020 med fokus på antal deltagende skoler samt deltagende
foreninger. Succeskriteriet er, at 20 skoler deltager i stævnerne, samt at minimum 15
foreninger deltager.

SPOR 3: Fysiske rammer inde og ude
Udarbejdelse af facilitetsstrategi
Facilitetsstrategi
Et idræts- og fritidsliv i konstant udvikling stiller nye og forskelligartede krav til Silkeborg
Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter.
I forlængelse af arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for Søholt Idrætspark og med
afsæt i outdoor-masterplanen samt bevillingsmålet omkring ”de fysiske rammer i fremtidens
idrætsfaciliteter skal understøtte nye idræts- og bevægelsesformer og trends ift. organisering”
vil vi derfor påbegynde arbejdet med at udarbejde en facilitetsstrategi for eksisterende samt
nye idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg Kommune. Strategien skal undersøge behovet for
etablering af nye faciliteter samt prioritere udviklingen af de eksisterende faciliteter.
Facilitetsstrategien skal igangsættes umiddelbart efter, at helhedsplanen for Søholt Idrætspark
er færdiggjort. Forventeligt medio 2020. Facilitetsstrategien udarbejdes i samarbejde med
relevante lokale, regionale og nationale parter (eksempelvis Idrætsrådet, DGI Midtjylland og
DIF).

Udnyttelse af kommunale faciliteter
Udnyttelse af haller og sale
I 2019 satte vi gang i et pilotprojekt med det formål at undersøge udnyttelsesgraden i et
udvalg af de kommunale haller og sale.
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I 2019 tog vi første skridt med en kortlægning af andre kommuners erfaringer med mulige
systemer, som kan afdække aktiviteten3 i haller og sale. Næste skridt er at vælge et system og
etablere det i udvalgte haller og sale i Silkeborg Kommune. Udvælgelsen og etablering
foretages ultimo 2019/primo 2020. Den praktiske undersøgelse følger således herefter og
løber efter planen i fire måneder fra primo 2020 til og med medio 2020.
Undersøgelsen samles i en opsamling indeholdende fremtidige perspektiver på resultaterne,
som lægges frem til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget medio 2020. Idrætsrådet orienteres om
resultaterne og inddrages i arbejdet med opsamlingen og med perspektiverne på resultaterne.
Resultaterne tages desuden med i arbejdet med facilitetsstrategien.

SPOR 6: Kompetenceudvikling af idræts- og
fritidslivet
Kurser udbudt af Silkeborg Kommune
Foreningskurser til frivillige ledere
Vi vil igangsætte en årligt tilbagevendende kursusrække henvendt til frivillige ledere i
kommunens idræts- og spejderforeninger (og aftenskoler).
Formålet er at styrke og udvikle de frivillige ledere, så de oplever et kompetenceløft i forhold
til at være frivillig leder. Samtidig er formålet at gøre det nemmere for foreninger at tiltrække
frivillige ledere gennem attraktive kurser.
Der skal afholdes mellem 3-5 årlige kurser med et bredt organisatorisk sigte. Kurserne skal
omhandle områder som eksempelvis fundraising i foreningen, intern/ekstern kommunikation,
kommunale tilskudsmuligheder mv.
Kurserne afvikles henover 2020 i samarbejde med Fritidsrådets parter, Idrætsrådet i Silkeborg
Kommune, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes Samvirke.
Efter hvert kursus laves en evaluering i forhold til deltagernes udbytte. Evalueringerne samles i
en årlig statusrapport, som skal tjene til at tilrette kurserne og indholdet, så de matcher
foreningsledernes ønsker og behov.

3

”Aktiviteten” forstås her som (1) er faciliteten i brug? og (2) hvad er antallet af brugere?
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Forord
Silkeborg Kommune har en vision om at være et dynamisk fællesskab med unikke
udfoldelsesmuligheder for borgerne. For at opfylde den vision har byrådet vedtaget
kulturstrategien KULTURSPORET 2017-2024, der gennem syv strategiske spor giver sit bud på,
hvordan vi i Silkeborg Kommune kan leve det gode liv med et rigt kulturmiljø, byliv og en
enestående natur.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Et kulturliv i udvikling
Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv
Synlighed
Kultur i byrum
Kunst, kultur & natur
Børnekultur
Ungekultur

Kultursporet 2017 – 2024 er alles og gælder for alle kulturaktører i Silkeborg Kommune.
Strategien er et pejlemærke for alle kulturaktører i Silkeborg – store institutioner såvel som
frivillige foreninger, festivaler, vækstlag m.fl. Institutioner og øvrige aktører arbejder
strategien ind i årlige handleplaner/målsætninger på forskellige vis.
Nærværende handleplan gælder for kulturteamet i Silkeborg Kommunes Kultur- og
Borgerserviceafdeling. Handleplanen skal ses som et appendiks/indstik i den overordnede
strategi - Kultursporet 2017 - 2024. Handleplan 2020 bygger videre på handleplan 2019.
Kulturteamet arbejder bredt ud blandt Silkeborg Kommunes mange forskellige kulturaktører.
Kulturteamet arbejder både understøttende og faciliterende samt igangsættende og
projektledende.
Handleplanen er vedtaget efter drøftelser og input fra Silkeborg Kulturråd og Kultur- Fritids- og
idrætsudvalget.
For både kulturstrategien og de årlige handleplaner udgør nedenstående udsagn den
overordnede vision:
Overordnet vision i kulturstrategi og årlige handleplaner

Et markant og mangfoldigt kulturliv, som alle borgere har lyst til at tage del i

Kulturen og kunsten er synlig i byrummet og i naturen
Et dynamisk og frivilligt kulturliv, der drives af dedikerede ildsjæle
Et levende og producerende miljø – amatører, talenter og professionelle kunstnere og aktører imellem

Begivenheder og institutioner med internationalt format – høj kvalitet
I Silkeborg udvikles de traditionsrige festivaler og nye festivaler opstår

Alle børn har som borgere i Silkeborg Kommune lige adgang til deltagelsesmuligheder i kunst- og kulturlivet
Kulturen bliver drivkraft i Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi
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Spor 1: Et kulturliv i udvikling
Silkeborg Kommune vil være centrum for det gode liv - en attraktiv, kreativ og dynamisk
kommune med unikke oplevelser. Det kræver, at vi har gode rammer for udfoldelse af det
professionelle såvel som det frivillige og foreningsdrevne kulturliv, men også at vi samarbejder
på tværs af traditionelle skel.
Indsatser 2020 under Kulturspor 1
– Et kulturliv i udvikling

UD&LÆR vers. 2

Igangsat

På vej i gang

X

Kultur på recept vers. 2

X

Regionalt netværk for kultur og
sundhed

x

Samarbejde med plejesektoren

X

Puljer til kulturelle formål –
Forsamlingshuspuljen, Pulje til
kulturelle arrangementer samt
Ungepuljen

X

Kortlægning og udarbejdelse af
udviklingsplan for Rytmisk musikmiljø i
Silkeborg Kommune

x

UD&LÆR
UD&LÆR vers 2 er en del af et tværgående samarbejde mellem Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen. Kulturteamet vil
fortsætte samarbejdet og fortsat gentænke UD&LÆR-platformen med friske øjne – vi skal sikre
at platformen lever op til kravene omkring relevans og kvalitet for både lærere, pædagoger,
udbydere og børn i HELE Silkeborg Kommune.
Handling:
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Markedsdag: Succesen med UD&LÆR markedsdag for lærere og pædagoger i Campus
Bindslev gentages i 2020. Her har alle udbydere en stand, således at lærere og
pædagoger kan komme i direkte kontakt med udbyderne og høre om tilbud og
muligheder.
Udvikling af den digitale platform for UD&LÆR. Formålet er brug, udvikling og
udbredelse. Fokus i 2020 vil være at sikre muligheder for at indsamle data om hvor
mange forløb der finder sted, hvem der booker dem osv., samt evaluering af kendskab
og brug af platformen samt nye indsatser på kommunikation og synlighed.




Etablering af samarbejde med Den Vestdanske Filmpulje om projekt Point of View, som
er et læringsforløb for lærere og elever i Silkeborgs folkeskoler.
Udbygning og udvikling af samarbejdet med Levende Musik i Skolen. I 2019 har
kulturteamet etableret et samarbejde med Levende Musik i Skolen – det nationale
læringscenter for koncerter og læring – og målet er at dette samarbejde fortsættes og
udvikles i 2020.

Kultur på recept version 2
I perioden 2016-2019 har ca. 200 borgere gennemført Kultur på recept. På baggrund af de
positive resultater, der er blevet genereret under pilotprojektet, har Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Beskæftigelsesafdelingen samarbejdet
omkring en forankring af tilbuddet: En nyudviklet model er blevet politisk godkendt, og
Silkeborg Kommunes Byråd har bevilliget midler til at fortsætte projektet yderligere tre år
(2020-2022). Foruden et redigeret format (8 uger/2 ugentlige kulturaktiviteter), er der i den
nye model integreret et særligt tilpasset beskæftigelseselement, som tager afsæt i de
ressourcer og kompetencer, den enkelte borger har opnået gennem Kultur på recept. Formålet
er at skabe en smidig brobygning til borgerens videre forløb.
Handling:




Der afvikles 6 kulturforløb (ca. 90 borgere)
Der evalueres løbende på den nye projektmodel
Juni 2019 fik Silkeborg Kommune og ni andre midtjyske kommuner samt Aarhus
Universitet tilsammen bevilliget 1,1 mio. kr. fra Region Midtjylland til etablering af et
regionalt netværk på tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Formålet
er at styrke samspillet mellem de tre fagområder på tværs af regionen, og netværket
kan blandt andet være med til at understøtte forskning og evidens, der kan kvalificere
praksiserfaringerne fra Kultur på recept. Der afholdes 2 netværksseminarer hhv. forår
og efterår 2020

Samarbejde med plejesektoren
Kultur og Borgerserviceafdelingen har de seneste år initieret flere borgernære kulturprojekter i
plejesektoren i Silkeborg Kommune.
Handling:


De borgernære projektsamarbejder fortsætter og udnyttes til at initiere nye
samarbejder mellem plejesektor og kultursektor.

Kulturpuljer
Silkeborg Kommunes kultur- og fritidsliv er præget af et stærkt foreningsliv, netværk og
selvorganiserede grupper. Det er en hovedprioritet i kulturhandleplan 2020 at understøtte
disse – både økonomisk, med faglig sparring og med anden relevant støtte.
Indsatsen tager udgangspunkt i tre økonomiske puljer:
Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker, at alle områder af kommunen har et godt
kulturudbud. Derfor afsætter udvalget igen i 2020 midler til en forsamlingshuspulje, der giver
forsamlingshusene mulighed for at udbyde flere kulturelle arrangementer, som kan styrke det
lokale fællesskab og have en positiv indflydelse på forsamlingshusenes eksistens. Puljen er på
76.000 kr.
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Pulje til offentlige kunst og kulturarrangementer
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter hvert år en pulje til støtte til offentlige kunst- og
kulturarrangementer efter ansøgning. Foreninger eller fonde med vedtægter har mulighed for
at søge om støtte til et arrangement. Målet med de frie kulturelle midler er, at så mange
borgere som muligt i Silkeborg Kommune får mulighed for at opleve og deltage i de støttede
kulturarrangementer.
Kulturteamet vil i 2020 sætte ekstra fokus på puljens synlighed og fortsat indgå i tæt dialog
med ansøgere til puljen – store som små. Puljen er i 2020 på 1 mio. kr. Synlighedsindsatsen
vil tage afsæt i opdatering af afsnittet om puljer på hjemmesiden silkeborg.dk samt gennem
plakater og anden synlighed i det offentlige rum.
Ungepuljen

Ungepuljen bliver delt og administreret af Ungekulturhuset og Silkeborg Kulturråd.
Handling:
 Rådgivning og afgørelse af ansøgninger om tilskud.
 Kvalificering af ansøgninger til politisk behandling.
 Udbetaling af bevilgede tilskud.
Rytmisk musikmiljø i Silkeborg Kommune
Kortlægning af udarbejdelse af udviklingsplan vedrørende Rytmisk musikmiljø i Silkeborg
Kommune.
Handlinger


Kortlægning af landskab for rytmisk musik i Silkeborg og udarbejdelse af vision og
strategi for udvikling af feltet – herunder økonomiske, fysiske og organisatoriske
forhold.

Spor 2: Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv
Silkeborg Kommune vil være kendt for kulturtilbud på regionalt, nationalt og internationalt niveau
med kulturoplevelser for alle, hvad enten man interesserer sig for rytmisk musik, verdenskunst
eller kulturarv. Vi har flere store potentialer og særlige kendetegn for Silkeborg, som i de
kommende år kan udvikle sig til markante kultursatsninger.
Indsatser 2020 under Kulturspor 2
– Særlige markører for Silkeborgs
kunst- og kulturliv

Igangsat

Styrket netværk og samarbejder –
institutionelle aktører

X

Styrket netværk og samarbejder –
Festivaler, foreninger, frivillige og
vækstlag

X
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På vej i gang

Ny rammeaftale med Kedelhuset, til
ikrafttræden 1.1.2021

X

Understøtte strategisk udvikling – Den
Kreative Skole

X

Nordre Fælleshus // Kulturhus
Alderslyst

X

Understøttelse af ny forening bag
Silkeborg Ildfestregatta

X

Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører
Silkeborgs kunst- og kulturliv præges af stærke selvejende og kommunale institutioner:
Museum Jorn, Museum Silkeborg, KunstCentret Silkeborg Bad, Jysk Musikteater og
Kedelhuset, Silkeborg Bibliotekerne, Den Kreative Skole, Ungekulturhuset Amaliegade 1B m.fl.
Handling:


Kulturteamet afholder nytårsmøde og faciliterer dialogmøder med ovennævnte samt
øvrige interessenter. Nytårsmøder er af flere blevet vurderet meget relevante. Formålet
er tværgående kendskab, samarbejde og udvikling.

Styrket netværk og samarbejder - festivaler, foreninger, frivillige og vækstlag
Silkeborg har et rigt foreningsliv indenfor kunst og kultur. Foreninger, festivaler,
vækstlagsmiljøer og ildsjæle gør en stor og vigtig indsats, som markerer Silkeborgs kulturliv
både indadtil og udadtil. Kultur og Borgerserviceafdelingen ønsker at understøtte udviklingen
blandt foreninger, frivillige og græsrødder – både organisatorisk, indholdsmæssigt, økonomisk
og markedsføringsmæssigt.
Handling:




Kulturteamet stiller sig i videst muligt omfang til rådighed med konsulentbistand og
sparring i det omfang og med det formål foreninger og frivillige måtte ønske. Bl.a. kan
kulturteamet understøtte foreninger med viden og værktøjer ift. synlighed og
markedsføring, eventkoordination, viden om og kendskab til øvrige relevante
interessenter mm.
Kulturteamet faciliterer nytårsmøde og andre dialogmøder for foreninger, frivillige og
vækstlag.

Oversigt over et udvalg af foreninger, festivaler og vækstlagsmiljøer i Silkeborgs kunst- og
kulturliv:
Festivaler i Silkeborg tæller bl.a:
KK44 festival, Riverboat Jazz Festival, Hede Rytmer, Silkeborg Classic, Tange Sø Festival,
Festival of Wonder, Noget Bedre festival, Silkeborg Gadekunst Festival, Danmarks
Internationale Gadeteaterfestival og Silkeborg Ildfestregatta.
Musikforeninger, arrangører og musikliv i Silkeborg tæller bl.a.:
Rampelys, Muffis, B´Sharp, Den Gamle Biograf i Kjellerup, Frokostjazzen, Musikrampen, Up
Come, Hverdagslive, Silkeborg Vise Verse klub, Kulturstafetten, Silkeborg Blæserne, Musical
Silkeborg, Lydpotten, Kedelhuset, SIF, KFUM, OperaVoce m.fl..
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Billedkunstmiljøet i Silkeborg tæller bl.a.:
Grafisk Værksted, DRIFT, Åbne Atelierdøre, Spor Kunsten, Silkaden, Faktor 13 m.fl.
Teater og scenekunst i Silkeborg tæller bl.a.:
Festival of Wonder, Hakkehuset, Teater Magistraten / King of Jutland, Silkeborg Ny Teater,
Silkeborg Teaterkreds, Thorning Friluftsspil og Perronteatret.

Ny rammeaftale med Kedelhuset
Der skal fra primo 2021 være indgået ny rammeaftale for Kedelhuset.
Handling:


Der indgås ny rammeaftale for Kedelhuset

Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole
I februar 2019 vedtog Silkeborg Byråd nye vedtægter for Den Kreative Skole og fra oktober
2019 er der ansat ny leder på skolen. Kulturteamet vil stå til disposition og gerne tage del i
både strategisk og praktisk samarbejde med ledelse og medarbejdere på Den Kreative Skole
om udviklingstiltag og projekter.
Handling:


Kulturteamet indgår i løbende dialog med ledelse på Den Kreative Skole med henblik på
at tage del i relevante indsatser og udviklingsprojekter på Den Kreative Skole.

Nordre Fælleshus
I december 2019 står Nordre Fælleshus klar til indvielse og ibrugtagen. Kultur- Fritids og
Idrætsudvalget har peget på en driftsmodel, hvor man med bortforpagtning cafe forsøger at
sikre kontinuerlig tilstedeværelse og en form for værtsskab i huset, som kan imødekomme
ønsket om en inkluderende og rummelig atmosfære til gavn for lokalområdets beboere og
brugere af huset. Kulturteamet forfølger i 2020 denne ambition.
Handling:


Fortsat understøttelse af organisatoriske initiativer, som skal sikre aktivitet, liv og
værtskab i Nordre Fælleshus.

Understøttelse af ny forening bag Silkeborg Ildfestregatta
Riverboat og DGI har etableret samarbejde om at arrangere Ildfestregatta i 2021.
Kulturteamet støtter op om den nye forenings arbejde arrangementet.

Spor 3: Synlighed
Silkeborg Kommunes mange kulturinstitutioner, foreninger, professionelle og amatører byder
på en mangfoldighed af kulturtilbud. Det er afgørende at kommunens kulturtilbud er synlige og
tilgængelige for borgere og gæster i kommunen.
Indsatser 2020 under Kulturspor 3 –

8

Igangsat

På vej i

Synlighed

gang

Digital platform for kulturtilbud (afdække
behov, muligheder og løsninger)

X

Synlighed på sociale medier, radio,
mediesamarbejder mm.

X

Øget synlighed. Eksperimenter og nye
tiltag. Bla. nye samarbejder med Event
Silkeborg og andre.

X

Digital platform for kulturtilbud
Er det muligt at etablere en samlet digital platform, der på en let og overskuelig måde kan
kommunikere de mange kulturtilbud i Silkeborg Kommune?
Handling:


Fortsat dialog med relevante parter omkring udvikling af synlighedsindsatser –
herunder Det Sker i Silkeborg, Kultunaut m.fl.

Synlighed på sociale medier, radio, mediesamarbejder mm.
Kulturteamet understøtter synlighed af kultur i Silkeborg på sociale medier. Kulturteamet
kommunikerer med borgerne om de udviklingstiltag, der foregår på kulturområdet.
Handling:





Drift af Facebooksiden og Instagramprofilen ”Kultur i Silkeborg Kommune”.
Understøtte med indhold til øvrige relevante sider: Det Sker i Silkeborg, Midtjyllands
Avis, Silkeborg Kommune m.fl.
Kulturkonsulent eller Kultur- og Borgerservicechef optræder hver uge i Radio Silkeborg
med omtale af udvalgte kulturaktiviteter.
Uddeling af kulturpriserne ifm. Nytårskoncert.

Øget Synlighed. Eksperimenter og nye tiltag.
Kan vi gøre kulturen mere synlig i Silkeborg Kommune? Medieforbrug og dialog mellem
borgere, kulturaktører og kommune udvikler sig og forandrer sig markant i disse år. Hvordan
kan vi i denne udvikling arbejde proaktivt og opnå større synlighed og kendskab til relevante
kulturtilbud?
Handling:
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Eksperimenter og nye tiltag. Kulturteamet er undersøgende og afprøvende på nye
kommunikations- og synlighedstiltag.
Understøtte kulturaktører med deres egen markedsføring, i form af foredrag, sparring
mm.

Spor 4/5: Kunst og kultur i det offentlige rum (byrum og
natur)
Byrum i Silkeborg Kommune er under forandring. Nye torve, gågader og pladser samt nye
byrum og anvendelsesmuligheder ved søfronten. Silkeborgs Kommunes natur er unik og en
identitetsmarkør – både indadtil og udadtil.
Kulturteamet ønsker at styrke og understøtte brugen af kunst og kultur i det offentlige rum – i
både byrum og i naturen. På nationalt plan er erfaringerne med kunst i byrum og natur, at
kunsten medvirker til at styrke den lokale identitet, skabe dialog og refleksion samt øge
borgernes livskvalitet.
Indsatser 2020 under Kulturspor 4 & 5 – Kunst
og kultur i det offentlige rum (byrum og natur)

Strategi for kunst i det offentlige rum

Igangsat

På vej i gang

X

Silkeruten – en kunstoplevelse i naturen

X

Silkeborg Gadekunst Festival

X

Udstillingsfaciliteter til billedkunsten

X

Levende byrum – samarbejder og nye formater for events,
handel og liv på torve, pladser, gårde mm.

X

Arrangementer og events (Prinsens Musikkorps Master
Series, Sommerkoncert i Indelukket, Ballet i Indelukket,
Børnenes kulturdag, Alderslyst Action, Zulu sommerbio,
Folkemøde, Gadeteaterfestival, m.fl.)

X

Eksperimenter og nedslag - kunst, kultur og natur

X

Strategi for kunst i det offentlige rum
Silkeborg Kommune har i august 2019 ansøgt om tilskud fra Statens Kunstfond til udvikling af
en kunststrategi for kunst i det offentlige rum. Der er blevet bevilliget 12 mio. kr. til kunst i det
offentlige rum over de næste otte år, og på baggrund af den bevilling er det nødvendigt med
en langsigtet plan. Formålet er at formulere et grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde
med realiseringen af kunstprojekter i offentlige rum i Silkeborg Kommune, samt at sikre
kvalitet, overblik og mening. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres
prioritering af kunstopgaver.
Handling:
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Strategiudarbejdelsen vil inddrage en lang række interessenter – bl.a. Silkeborg
Kulturråd, Kultur- Fritids og Idrætsudvalget, Silkeborg Kommunes Plan og Bygsektion,
Naturstyrelsen mfl.



I forbindelse med dette arbejde vil det blive vurderet om det er relevant at nedsætte et
decideret billedkunstråd

Silkeruten – En kunstoplevelse i naturen
I forbindelse med gennemført arkitektkonkurrence om udvikling af Silkeborgs sø- og
havnefront blev ideen om sammenhængende sejl- og vandreruter der omkranser det centrale
Silkeborg præsenteret. Gæster og borgere bringes på de to ruter gennem smuk natur, til
vands eller i skoven, forbi Silkeborgs største Kulturattraktioner: Museum JORN, Kunstcenter
Silkeborg Bad, Jysk Musikteater, Silkeborg Museum, Hjejlen mfl. Der er med ruterne en oplagt
mulighed for at skabe en række kunstoplevelser som forbinder Silkeborgs store styrker endnu
mere, og på den måde kobler Silkeborg som Danmarks out-door hovedstad med Silkeborg som
kulturby.
Handling:



Kulturteamet vil i samarbejde med outdoor-sekretariatet og Naturstyrelsen Søhøjlandet
igangsætte fem kunstværker på Silkeruten.
Det skal være muligt for offentligheden og eventuelt børneinstitutioner og skoler at
følge med i kunstnernes arbejde med værkerne.

Silkeborg Gadekunst Festival
Kulturteamet udviklede i 2019 et festivalformat for billedkunst i det offentlige rum. Resultatet
blev Silkeborg Gadekunst Festival, hvor en række lokale kunstnere, institutioner og foreninger
bød ind med indslag. Der arbejdes på en gentagelse af succesen i 2020, hvor de gode
erfaringer tages med videre og festivalen udvikles yderligere.
Handling:


Udvikling, organisering, planlægning og afvikling af Silkeborg Gadekunst Festival i uge
24

Udstillingsfaciliteter for billedkunsten
De lokale billedkunstnere, etablerede såvel som ikke-etablerede, har et stort behov for lokale
udstillingsfaciliteter. Kulturteamet har kortlagt og præsenteret en række mulige faciliteter og
driftsmodeller – heriblandt Remisen, som Silkeborg Byråd har peget på som den mest egnede
placering for et nyt udstillingssted.
Handling:


I 2020 fortsættes arbejdet med at komme i mål med nyt sted for billedkunstmiljøet i
Silkeborg.

Levende Byrum
Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk udviklingssamarbejde mellem Silkeborg,
Horsens, Randers og Viborg Kommune. I regi af Østjysk Vækstbånd vil kulturteamet i 2020
fortsat have fokus på nye tværgående samarbejder og anvendelsesformer af byrum under
overskriften Levende Byrum.
Handling:
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Kunstnerisk identitet, events og iscenesættelse af nye fællesskabsmiljøer omkring
Silkeborg skate- og løbehjulspark på motorvejsoverdækningen samt området og miljøet
omkring Silkeborg bikepark og udeområdet ved det nye kulturhus Nordre Fælleshus
Understøttelse af vækstlagsmiljøer og samarbejdet mellem billedkunstmiljøer i
Silkeborg kommune – herunder vækstlag, professionelle samt museer og gallerier. Bl.a.
gennem involvering i nystartet festival for Gadekunst.
Kunstneriske nedslag og eksperimenter med afsæt i Silkeruten – en ny bynær udelivsog oplevelsessti omkring Silkeborgs bymidte.
Ophold og miljø på Bindslevs Plads.
Ophold, miljø, kunstneriske nedslag og events i handelsmiljøet under forvandling.

Arrangementer og events
Kultur og Borgerserviceafdelingen er involveret i en række kultur- og kunstbegivenheder igen i
2020. Der vil være fokus på kunstnerisk kvalitet, relevans og tilgængelighed for flest mulige
indenfor den økonomiske ramme.
Handling:


Kulturteamet har en forventning om i 2020 bl.a. at være involveret i Alderslyst Action,
Børnebiffen, Sommerkoncert i Indelukket, Børnenes Kulturdag, Zulu Sommerbio,
Folkemødet i Silkeborg, Danmarks Internationale Gadeteaterfestival, Silkeborg
Gadekunst Festival m.fl.

Spor 6: Børnekultur
Silkeborg Kommune har en mangeårig tradition for at arbejde med børnekultur. Arbejdet med
børnekultur foregår i og på tværs af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og
Børne- og Familieafdelingen og på basis af samarbejder med netværk dannet i daginstitutionsog skoleregi samt i kulturaktørregi.
Indsatser 2020 under Kulturspor 6 – Børnekultur

Igangsat

Samarbejdsforum for børnekultur

X

Børnekultur i et hverdagsperspektiv

X

Børnekultur med familien i fokus

X

Out-door som en del af børnekultur

X

På vej i gang

Samarbejdsforum for børnekultur
I samarbejdsforum for børnekultur lægges der op til helhedstænkning og dynamisk samspil
mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen.
Samarbejdsforum for børnekultur er et tværgående udviklingsforum hvor børn, kultur, kunst,
læring og trivsel tænkes sammen og gives form.
Handling:
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Levere tænkning, kommunikation og inspiration vedrørende børnekultur.





Opsøge, opsamle, generere og formidle ny viden.
Involvere og udvikle nye partnerskaber.
Arbejde med udvikling af børnekulturen i hele Silkeborg Kommune.

Børnekultur i et hverdagsperspektiv
Kulturteamet retter fokus mod børnekultur i et hverdagsperspektiv – altså på et integreret og
inkluderende kulturliv i dagtilbud, i skolen, i fritiden med familien, i kulturinstitutionerne samt i
lokale sammenhænge.
Handling:








Kulturteamet understøtter kulturinstitutionernes udvikling af kulturtilbud til børn. Blandt
andet udvikles i foråret 2020 forløbet ”Tollundmanden for de mindste” i et samarbejde
mellem Kulturafdelingen, Børne- Familieafdelingen og Museum Silkeborg. Forløbet har
til formål at formidle Tollundmanden, hans samtid og Silkeborgs historie på en sanselig
og vedkommende måde for de mindste børn.
I hele skoleåret 19/20 har Silkeborg Kommune indgået en aftale med det nationale
kompetencecenter Levende Musik i Skolen. Alle skoleelever fra 0.-3- klasse i Silkeborg
Kommune stifter gennem ordningen bekendtskab med musik af høj kvalitet og i mange
afskygninger, og det er målet at samarbejdet skal udvikles og fortsætte i 2020.
Kulturteamet og Dagplejen i Silkeborg Kommune fortsætter samarbejdet med
Limfjordsteatret i projektet ”Hverdagsmagi i dagplejen” hvor dagplejere får konkrete
værktøjer til hvordan de kan bruge rekvisitter, fortælleteknikker og historiefortælling i
dagligdagen med de helt små børn. Projektet har i 2019 kørt i Thorning, Vium/Hvam og
Vinderslev og mulighederne for at fortsætte og udvikle samarbejdet undersøges i 2020.
I 2020 vil kulturteamet udbrede kendskabet til Statens Kunstfonds Huskunstnerordning
med et håb om at flere af skolerne i kommunen vil benytte sig af ordningen. Med
Huskunstnerordningen kan den enkelte skole opnå tilskud til at et møde mellem
professionelle kunstnere og skoleelever kan finde sted.

Børnekultur med familien i fokus
Silkeborg Kommune ønsker at skabe de bedste betingelser for, at alle børnefamilier i
kommunen har mulighed for at opleve kunst og kultur – og være fælles om oplevelserne.
Handling:




Udvikling af den årligt tilbagevendende Børnenes kulturdag. I 2019 blev Børnenes
Kulturdag udviklet med bl.a. et øget fokus på markedsføring og synlighed. Dette
resulterede i at dobbelt så mange familier benyttede sig at tilbuddene denne dag,
hvilket var en stor succes for de medvirkende kulturinstitutioner. Dagen blev i 2019
udbygget med en fælles koncert for alle på Bindslevs plads, hvilket gentages i 2020.
Derudover udvides feltet af deltagende kulturaktører i 2020, således at børnefamilierne
kan opleve en bredere felt af kulturtilbud på denne traditionsrige dag.
Vi undersøger muligheder for nye, stedsspecifikke kulturelle oplevelser for familien.
F.eks. skateparken og bikeparken.

Out-door som del af børnekultur
Kultur og Borgerserviceafdelingen vil afsøge muligheder for i højere grad at binde bånd mellem
out-door tænkningen i Silkeborg Kommune og indsatser omkring børnekultur. Det giver
mening at tænke de to spor sammen, fordi vi på denne måde kan drage nytte af hinandens
erfaringer og igangsætte nye formater for samarbejde – både blandt kommunens mange
aktører på de to områder og internt i forvaltningen.
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Handling:




Kulturafdelingen samarbejder med Outdoor sekretariatet omkring brug og udvikling af
nyetablerede faciliteter som f.eks. Skateparken og Bikeparken i forbindelse med
udviklingen af UD&LÆR samt børnekulturelle tiltage og projekter.
Sansevandringer: Kulturteamet samarbejder fortsat med Børne- Familieafdelingen om
workshopdage for pædagoger og dagplejere. En professionel vandrer giver deltagerne
redskaber til hvordan bevidste vandringer kan bruges til at opleve naturen og
lokalområdet på en helt ny måde sammen med børnene. I foråret 2020 finder to
kursusdage sted.

Spor 7: Ungekultur
Ungekulturen er en kreativ dynamo i kulturmiljøet i Silkeborg Kommune. Der foregår en lang
række stærke tiltag og arrangementer i vækstlagsmiljøer i kommunen.
Indsatser 2020 under Kulturspor 7Ungekultur

Igangsat

Ungekulturhus Amaliegade 1B

På vej i gang

X

Ungepuljen

X

Tværgående samarbejde i
Ungekulturhuset

X

Kommunikationsplatform for
ungekultur

X

Levende ungekultur

X

Ungekulturhus Amaliegade 1B
I efteråret 2018 åbnede Ungekulturhuset Amaliegade 1B ved Bindslevs Plads. Formålet med at
etablere et nyt ungekulturhus ved Bindslevs Plads er at styrke ungemiljøet, uddannelsesmiljøet
og kulturmiljøet omkring Bindslevs Plads og i Silkeborg.
2019 blev det første driftsår for Ungekulturhuset, Amaliegade 1B. Huset blev med stor
tilslutning fra unge åbnet og det vurderes at der pr. september 2019 har været over 200
events i huset med flere end 2500 unge besøgende. Huset bruges bredt både af foreninger,
arrangørgrupper samt til faste aktiviteter. Endvidere forefindes der rådgivningstilbud samt et
bredt udvalg af eksterne samarbejdspartnere, der bidrager med aktiviteter i huset. Huset
danner også platform for unge udenfor de traditionelle foreninger og brugerdeltagelse gennem
et ugentligt husmøder og et projektværksted, der understøtter unge i at være
kulturproducerende.
Handling:
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2020 arbejdes der videre med at udvikle ungekulturhuset, Amaliegade 1B.

Ungepuljen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter årligt et beløb til kulturaktiviteter for og med unge
- ungepuljen. Puljen administreres af Silkeborg Kulturråd, som har udarbejdet retningslinjer for
puljen, men det er blevet bestemt at puljen skal deles op, så ungekulturhuset Amaliegade 1B
forvalter halvdelen af puljen.
Handling:


Der skal i 2020 udvikles og iværksættes en ungedrevet model for hvordan halvdelen af
ungepuljen skal fordeles – med afsæt i ungekulturhuset Amaliegade 1B. Denne model
skal supplere den allerede eksisterende pulje, således at det bliver nemt for de unge at
orienterer sig i deres muligheder.

Tværgående samarbejde i Ungekulturhuset Amaliegade 1B
Der er i 2019 i etableret et tæt samarbejde mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsafdelingen og
Socialafdelingen omkring at løfte opgaven med at lave et inkluderende og åbent ungekulturhus
Amaliegade 1B for alle unge i Silkeborg.
Handling:


I 2020 vil vi have fokus på at udbygge dette samarbejde, således at kultur projekter
også bliver en løftestang på det sociale område. Særligt vil vi samarbejde omkring at
lave et tilbud til unge der er udenfor uddannelse og arbejdsmarked.

Kommunikationsplatform for ungekultur
I 2019, har vi eksperimenteret med forskellige samarbejdsformer for ungekulturaktører. Det er
gennem disse møder blevet tydeligt at de unge savner en platform, med særligt fokus på de
mange ungekulturelle tilbud der er i byen. Da der er stor udskiftning i de drivkræfter der bærer
ungekulturen i Silkeborg er det vigtigt at platformen kan give et overblik,
Handling:


Der udarbejdes en ungedrevet platform der kan repræsentere kulturaktive unge og kan
vise nye unge vej til de allerede eksisterende kulturplatforme, foreninger, grupper,
tilbud, puljer der findes for ungekultur i Silkeborg.

Levende ungekultur
Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk udviklingssamarbejde mellem Silkeborg,
Horsens, Randers og Viborg Kommune. I regi af Østjysk Vækstbånd vil kulturteamet i 2020
fortsat have fokus på nedenstående indsatser under overskriften Levende Byrum.
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Kortlægge og udvikle filmmiljøer og vækstlagssamarbejder i Silkeborg Kommune, med
særlig fokus på unge – herunder udvikling af netværk, relationer og kompetencer i
filmmiljøer i Østjysk Vækstbånd.
Understøtte og udvikle unges evner til at indgå i et socialt samarbejdsfællesskab, med
fokus på kreative og kulturelle processor. I samarbejde med øvrige aktører, arbejdes
der med udviklingen af én eller flere læringsmiljøer, hvor unge kulturskabere for
mulighed for, at eksperimentere med alt fra idé- og konceptudvikling, over booking,
branding og markedsføring til praktisk afvikling af små eller mellemstore events.
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10 Godkendelse af indsatser under Kulturaftale
Østjysk Vækstbånd for 2020
10.1 - Bilag: Indsatsbeskrivelser og budget for Levende ungekultur og Levende byrum
2020
DokumentID: 8016223

Projektbeskrivelser og budget for
Levende ungekultur
og Levende byrum
i 2020
UDKAST – SKABELON

OBS!: HVER KOMMUNE UDFYLDER PROJEKTBESKRIVELSE OG BUDGET FOR HHV.
”UNGEKULTUR” og ”LEVENDE BYRUM”
KOORDINATOR HONORAR MAX. 75.000 kr. pr. Indsats
FRI ØKONOMISK DISPOSITIONSRET MELLEM DE TO INDSATSER
ØKONOMISK RAMME PR: KOMMUNE: 850.000 ,- (+ evt. overførsler fra 2019)

Samlet økonomi 2020: 3,8 mill. + evt. overførsler fra 2019

Overordnet disposition (FORSLAG):
Projektaktiviteter inkl. lokale koordinatorer 3,4 mill.kr.
Fællesudgifter ( Økonomi, administration, revision, møder m.v.)0,4 mill.kr.

SILKEBORG – LEVENDE UNGEKULTUR
1.

Projektets navn

Levende Ungekultur:
Silkeborg Kommune

2.

Projektansvarlig

Teamleder, Kultur og Borgerservice, Stefan Kvamm
Stefan.kvamm@silkeborg.dk
Tlf. 29470428

3.

Hvad er formålet med projektet?

Formålet med ungeindsatsen er at øge kvaliteten og antallet af kulturelle og
kunstneriske aktiviteter for, med og af unge ved:
•
•
•
•

4.

Projektets indhold?

1.

Helt kort fortalt
2.

3.

At styrke det tværfaglige og tværkommunale samarbejde på
ungeområdet i kulturregionen.
At understøtte udviklingen af de unge kulturaktørers kompetencer til
at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter.
At fremme talentudviklingen af unge udøvende kunstnere i
forbindelse med deltagelse i kulturaktiviteter.
At etablere de unge som fortsat synlige kulturaktører.
Kortlægge og udvikle vækstlagsmiljøet indenfor rytmisk musik i
Silkeborg Kommune, med særligt fokus på unge - herunder udvikling
af netværk, relationer og kompetencer i de rytmiske miljøer i Østjysk
Vækstbånd.
Kortlægge og udvikle filmmiljøer og vækstlagssamarbejder i Silkeborg
Kommune, med særlig fokus på unge – herunder udvikling af
netværk, relationer og kompetencer i filmmiljøer i Østjysk
Vækstbånd.
Kulturskaberuddannelse i Silkeborg-kontekst. Understøtte og udvikle
unges evner til at indgå i et socialt samarbejdsfællesskab, med fokus
på kreative og kulturelle processor. I samarbejde med øvrige aktører,
arbejdes der med udviklingen af én eller flere læringsmiljøer, hvor
unge kulturskabere for mulighed for, at eksperimentere med alt fra
idé- og konceptudvikling, over booking, branding og markedsføring til
praktisk afvikling af små eller mellemstore events.

5.

Hvordan bidrager projektet til
opfyldelse af målsætningerne i
kulturaftalen?
Hvilke udfordringer arbejdes der særligt
med?

Projektet bidrager til realisering af målsætningerne i Kulturaftale for Østjysk
Vækstbånd 2020 ved, at styrke det tværkommunale samarbejde indenfor
unges rammebetingelser og samarbejdsmuligheder indenfor den rytmiske
musik og filmmiljøer, og ved at fremme talentudvikling indenfor rytmisk musik
og filmmiljøer.

6.

Ved at holde et særligt fokus på rammebetingelser og kompetenceudvikling i
Hvordan bidrager projektet til at løfte
kulturregionens særlige ambition om at relation til talentudvikling indenfor primært rytmisk musik og
billedkunst/samtidskunst.
styrke fødekæden og talentmiljøerne
for unge udøvende kunstnere?

7.

Hvornår i aftaleperioden afvikles

Gennem hele 2020

projektet?

8.

Hvilke effekter vil efterfølgende kunne
konstateres eller sandsynliggøres? Og

Øget sammenhæng, styrkede relationer og kvalitet i de kreative ungemiljøer,
samt styrket ”brobygning” til de professionelle institutioner og miljøer.

hvordan?

9.

Hvilke samarbejdspartnere indgår i
projektet?

Samarbejdspartnere omkring Rytmisk Musik: Kulturafdelingen i
Silkeborg Kommune, Det rytmiske spillested Kedelhuset, Lydpotten,
Det rytmiske spillested Rampelys, Ugekulturhuset, Den Kreative Skole,
Silkeborg Ungdomsskole, Musikforeningerne i Silkeborg Kommune.
Samarbejdspartnere omkring filmmiljø:
Kulturafdelingen i Silkeborg Kommune, Filmby Aarhus, Silkeborg
Gymnasium, Ungekulturhuset, Rampelys, Filminstituttet,
foreningsbiografer i det østjyske
Samarbejdspartnere omkring udviklingen af kulturskabermiljøer:
Kulturteamet i Silkeborg Kommune, Silkeborg Ungdomsskole, Riverboat
Børnejazzland, Noget Bedre, Magistraten.

10.

Tidsplan for projektudviklingen og
afviklingen

11.

Budget for projektindsatsen
Lokal projektindsats i Levende
ungekultur

Underliggende
aktiviteter

Koordinator
Rytmisk musik vækstlag og
projekter – herunder nye netværk
og projektsamarbejder mellem
spillesteder, kulturskole,
uddannelsesinstitutioner mfl.
Vækstlag, netværk og ungefilmmiljø
Læringsmiljøer vedr. ung kulturog eventskabelse

Samlet

75.000
100.000

50.000
100.000

Aktiviteter

250.000

I alt:

325.000

12.

Finansiering af projektindsatserne

Kulturministeriet: 162.500,Østjysk Vækstbånd: 162.500,I alt: 325.000,-

SILKEBORG – LEVENDE BYRUM
1.

Projektets navn

Levende byrum: Silkeborg Kommune

2.

Projektansvarlig

Teamleder, Kultur og Borgerservice, Stefan Kvamm
Stefan.kvamm@silkeborg.dk
Tlf. 29470428

3.

Hvad er formålet med projektet?

Formålet med projektet er at øge kvaliteten og antallet af kulturelle og
kunstneriske aktiviteter i byens rum ved:
•
•
•
•

4.

Projektets indhold?
Helt kort fortalt

At kvalificere og udfordre byrumsudviklingen gennem
tværkommunalt samarbejde i kulturregionen
At kvalificere byrumsudviklingen gennem borgerinvolvering
At fremme byrumsudviklingen gennem samarbejde med
kulturinstitutioner
At udvikle byrummenes anvendelighed gennem kulturelle
eksperimenter

1. Kunstnerisk identitet, events og iscenesættelse af nye
fællesskabsmiljøer omkring Silkeborg skate- og løbehjulspark
på motorvejsoverdækningen samt området og miljøet omkring
Silkeborg bikepark og udeområdet ved det nye kulturhus
Nordre Fælleshus
2. Understøttelse af vækstlagsmiljøer og samarbejdet mellem
billedkunstmiljøer i Silkeborg kommune – herunder vækstlag,
professionelle samt museer og gallerier. Bl.a. gennem
involvering i nystartet festival for Gadekunst.
3. Kunstneriske nedslag og eksperimenter med afsæt i Silkeruten
– en ny bynær udelivs- og oplevelsessti omkring Silkeborgs
bymidte.
4. Ophold og miljø på Bindslevs Plads.
5. Ophold, miljø, kunstneriske nedslag og events i handelsmiljøet
under forvandling.

5.

Hvordan bidrager projektet til
opfyldelse af målsætningerne i
kulturaftalen?
Hvilke udfordringer arbejdes der
særligt med?

Projekterne inddrager både professionelle kunstnere, kulturinstitutioner,
erhvervsliv og borgere med henblik på udviklingen af byens rum. Der arbejdes
både med midlertidighed og permanente løsninger. Der arbejdes med
udfordringen omkring realisering af Silkeborgs potentialer indenfor visuelle
kunstudtryk, - og i forhold til et godt og spirende vækstlagsmiljø for kunstnere,
der bidrage til det offentlige rum.

6.

Hvordan bidrager projektet til at løfte
kulturregionens særlige ambition om
at styrke fødekæden og
talentmiljøerne for unge udøvende
kunstnere?

Der skabes platforme, hvor professionelle kunstnere og talentmiljøer mødes.

7.

Hvornår i aftaleperioden afvikles
projektet?

Gennem hele 2020. Gadekunstfestival kulminerer over en uge i juni
2020.

8.

Hvilke effekter vil efterfølgende kunne
konstateres eller sandsynliggøres? Og
hvordan?

•
•
•

9.

Hvilke samarbejdspartnere indgår i
projektet?

Øget synlighed og tilgængelighed for den almene borger til kunst og
oplevelser i byrum.
Forskønnelse og oplevelsesmæssigt højere niveau i natur og byrum i
Silkeborg Kommune.
Et øget samarbejde mellem borgere, talentmiljøer, kulturinstitutioner
og kunstnere. Lokalt og internationalt.

Samarbejdspartnere omkring kunstnerisk identitet, events og
iscenesættelse af skate- og løbehjulspark samt Silkeborg bikepark og
det nye kulturhus Nordre Fælleshus:
Brugere og besøgende på lokationerne, lokale kunstmiljøer, lokale
museer, eventuelt uddannelsesmiljøer samt Kulturafdelingen ved
Silkeborg Kommune.
Samarbejdspartnere omkring billedkunstmiljøer – herunder
gadekunstfestival:
Gallerier og museer i Silkeborg, professionelle billedkunstnere i
kommunen, professionelle billedkunstnere nationalt samt
Kulturafdelingen i Silkeborg Kommune.
Samarbejdspartnere omkring Silkeruten – kunstneriske nedslag og
iscenesættelse:
Billedkunstmiljøer i Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen samt
Kulturafdelingen i Silkeborg Kommune.

10.

Tidsplan for projektudviklingen og
afviklingen

Gennem hele 2020.

11.

Budget for projektindsatsen
Lokal projektindsats Levende
byrum

Underliggende
aktiviteter

Samlet indsats

75.000

12.

Finansiering af projektindsatsen

Kunstnerisk identitet, events og
iscenesættelse – Skate- og
løbehjulspark på
motorvejsoverdækningen samt
Silkeborg bikepark og
udemiljøet ved det nye
kulturhus Nordre Fælleshus

150.000

Vækstlag og talentarbejde
billedkunstmiljøer – herunder
gadekunstfestival
Silkeruten – kunstneriske nedslag
og forbindelse mellem by og natur

125.000

Ophold og miljø - Bindslevs Plads

50.000

Handelsmiljø under forvandling

75.000

50.000

Aktiviteter

450.000

I alt:

525.000

Kulturministeriet: 262.500,Østjysk Vækstbånd: 262.500,I alt: 525.000,-

11 Drøftelse vedrørende udarbejdelse af strategi for
kunst i offentligt rum i Silkeborg Kommune 2020 - 2028
11.1 - Bilag: Ansøgning til Statens Kunstfond vedrørende kunststrategi Silkeborg
Kommune
DokumentID: 8013319

Bilag til ansøgningsskema for Kunst i det offentlige rum:
Kunststrategi
Formålet er beskrevet i ansøgningsvejledningen:
En kunststrategi analyserer og kortlægger, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum.
Statens Kunstfond udpeger og giver tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som skal
udvikle en kunststrategi med udgangspunkt i jeres rum, økonomi og ønsker. Formålet er at
formulere et grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med realiseringen af kunstprojekter i
jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering
af kunstopgaver.
I kan søge, hvis I f.eks. har en større bevilling til kunst i forbindelse med et bygge- eller
anlægsprojekt, eller hvis I har en vision om at prioritere samtidskunst som en vigtig strategisk
faktor i udviklingen af en by, en organisation, en forening eller et lokalsamfund.
OVERSIGT OVER BILAGET
Rubrikkerne nedenfor udgør den samlede obligatoriske supplerende ansøgningstekst (max. 5000
tegn). Ansøgningen bliver opfattet som komplet, når du/I har besvaret alle spørgsmålene – vi
forventer korte svar. Spørgsmålene knytter sig til kriterierne for at opnå støtte. Sådan er bilaget
opdelt:
1) Projektbeskrivelse
2) Projektets finansiering

Del 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Projekttitel (samme som i elektronisk ansøgningsskema)
Strategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune

Om ansøger
1.
2.
3.

Hvem er initiativtager til ansøgningen?
Hvad er din/jeres institutions primære aktiviteter?
Hvad er jeres hidtidige erfaring med at indtænke kunst i institutionens virke?
1. Initiativtageren til ansøgningen er Kultur- og Borgerserviceafdelingen ved Silkeborg Kommune
2. Kulturforvaltningens primære aktiviteter er forvaltende, igangsættende og understøttende arbejde
(både projektbaseret og administrativt), som fremmer og udvikler kulturlandskabet i Silkeborg
Kommune – på kort og på lang sigt – blandt institutioner, foreninger m.fl.
3. I Kulturforvaltningen arbejdes der projektbaseret og understøttende med kunst og kultur. Blandt andet
for at sikre gode vilkår for kunstinstitutionerne og for de udøvende kunstnere i Silkeborg. Kunst i det
offentlige rum har været et politisk vedtaget indsatsområde (jf. Kultursporet 2017 – 2024, Silkeborg
Kommunes strategi for Kunst og Kultur), men der har hidtil ikke været nogen egentlig strategi for
indsatsen.

Om den ønskede kunststrategi
4.

5.

I hvilken sammenhæng eller på hvilket specifikt sted ønsker I at få udviklet en kunststrategi? Beskriv
situation, område, landskab/arkitektur eller andre vigtige sammenhænge, som I synes er vigtige for
udvalget at kende - og hvor det er relevant gerne suppleret med billedmateriale, som vedhæftes
ansøgningen.
Hvem er målgruppe for kunststrategien?
4. Kunststrategien skal være Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets strategiske arbejdsredskab på lang sigt – i
årene 2020 til 2027, hvor man politisk har vedtaget et budget på 12 mio. kr. til investering i kunst i
offentligt rum. Kunststrategien skal samtidig pege på nye konkrete projekter til realisering i de først

kommende år.
Kunststrategien skal i udgangspunktet forholde sig til hele Silkeborg Kommune – bymiljøer,
naturområder mv. Der er oplagte nedslagspunkter ift. offentlig kunst – heriblandt nyanlagte pladser og
faciliteter - nogle store og andre små. Som eksempler kan nævnes: Silkeborg Bikepark, Silkeborg
Skatepark, skovområder, pladser (både i bymidten og i yderområderne). Et særligt fokus i Silkeborg
Kommune er oplevelser, eksperimenter og projekter som binder kunst og natur sammen. Derfor
ønskes der en kunststrategi som blandt andet tager højde for dette fokus. Nogle andre områder/temaer
som også ønskes afspejlet i kunststrategien, og de steder den forholder sig til, er den positive
indvirkning som kunst og kultur har på menneskers mentale og fysiske sundhed samt den måde hvorpå
stedsspecifikke kunstværker kan være med til at understrege/undersøge et steds identitet.
Kunststrategien skal forholde sig til øvrige strategier for det fysisk miljø og brugen heraf. Bl.a.
Masterplan for Silkeborg som out-door hovedstad, Kultursporet 2017 – 2024, Silkeborg Kommunes
Planstrategi 2040.
5.

Én primær målgruppe for kunststrategien er Kultur- Fritid og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.
En anden primær målgruppe er fonde, som kunne involveres ift. finansiering af projekter for kunst i
offentligt rum i Silkeborg Kommune i perioden 2020 til 2027. Sekundære målgrupper er institutioner,
museer, foreninger, virksomheder m.fl., der har interesse i nye projekter vedr. kunst i offentligt rum.

Status på proces
6.
7.

Hvor langt er I i processen i forhold til at få udviklet en kunststrategi?
Er der vigtige tidsfrister, som Statens Kunstfond skal forholde sig til? Er kunststrategien en del af et
byggeprojekt, områdefornyelse mv., og hvilke tidsfrister findes der her? Hvornår forventer I, at
kunststrategien skal være færdigformuleret?
6. Vi har ikke påbegyndt arbejdet.
7. Nej, der er ingen tidsfrister som strategien skal forholde sig til. Strategien må gerne være
færdigformuleret omkring 1. februar 2020, men det er ikke et krav. Kunststrategien skal dække
perioden 2020 til 2027.

Motivation og åbenhed
8.
9.

Hvad vil I gerne opnå med kunststrategien?
Hvad er jeres formål med at arbejde med kunsten i et langsigtet perspektiv?
8. Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune har budgetlagt 12 mio. kr. til investering i
kunst i offentligt rum for perioden 2020 – 2027.
Der er dermed et øget fokus på offentlig kunst i Silkeborg. Både kunst i byrummet og kunst i naturen.
Det er i de seneste ca. 5 år iværksat flere indsatser (Gadekunst festivalen, Levende Byrum –
eksperimenter og nedslag for kunst i byrum, nyt udstillingssted), hvorigennem det er blevet undersøgt
hvordan kunst og kultur kan få en større plads i Silkeborg, og hvordan kunst og kultur kan være med
til at binde byen sammen, styrke fællesskab og synergier i eksisterende miljøer (foreningsliv,
kunstmiljø, institutioner osv.).
Nu er der blevet afsat midler til øget fokus, flere handlemuligheder og flere eksperimenter som
omhandler/behandler kunst i det offentlige rum i perioden 2020 til 2027. Dette lange tidsperspektiv
samt budgetlægning af 12 mio. kr. til indsatsen gør, at der er brug for en kunststrategi for Silkeborg
Kommune. Med en kunststrategi sikres der sammenhæng, retning og synergi mellem de forskellige
kunstneriske indsatser fremadrettet.
9.

Se ovenstående.

Lokal forankring
10. Hvilke primære interessenter er det efter jeres vurdering vigtigt at inddrage i en proces for udviklingen af
en kunststrategi?
11. Hvilke andre interessenter kan det være en god idé at orientere om processen for kunststrategien?
12. Hvilke processer/aktiviteter for lokal forankring kan I tage hånd om i forbindelse med udvikling af
kunststrategien?
10. Kunstcenter Silkeborg Bad, Museum Jorn, Institut Funder Bakke, Silkeborg Kommunes
Kulturforvaltning.
11. Museum Silkeborg, lokale kunstforeninger, lokale gallerier,

12. Vi er fra Kulturforvaltningens side klar til at bistå med hjælp og sparring i forbindelse med udvikling
af strategien. I det omfang det er relevant kan vi stå for at afholde netværks- eller borgermøde, og bistå
med kontaktoplysninger og andet som kan være til hjælp.

Øvrige oplysninger
13. Er der øvrige oplysninger, du/I mener, er vigtige for udvalgets behandling af ansøgningen?
Skriv her

Del 2: PROJEKTETS FINANSIERING
Her angiver I jeres egen økonomi til kunst, evt. egenfinansiering til kunststrategien og øvrige
planlagte finansieringskilder.
Søgt
kr.
Ansøgers egen økonomi til kunst:

Andre offentlige tilskud. Angiv navn:
Tilskud fra sponsor. Angiv navn:
Tilskud fra fond. Angiv navn:
Øvrige tilskud (specificer)
Ansøgt økonomi til kunst i alt
Bevilget økonomi til kunst i alt

Ansøgers evt. egenfinansiering til kunststrategi:
Ansøgt bevilling til kunstfaglig rådgivning fra
Statens Kunstfond

Bevilget
kr.
12 mio. kr. til
perioden 2020 til
2027.

12 mio. kr. til
perioden 2020 til
2027.

100.000 kr.
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11.2 - Bilag: Svarbrev - Statens Kunstfond vedrørende kunststrategi Silkeborg
Kommune
DokumentID: 8013332

3. oktober 2019
Jour.nr.: SKBL30.2019-0062

Silkeborg Kommune
Nina Mølgård Knappe
Rådhuset Silkeborg
Regnskabscentret
Søvej 1

NinaMolgard.Knappe3@silkeborg.dk

Tilsagn om tilskud til kunst i det offentlige rum
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har behandlet jeres ansøgning om tilskud til ”Strategi
for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune”.

Udvalget har ved seneste ansøgningsfrist modtaget 40 ansøgninger og har valgt at give tilsagn til 17
ansøgere for et samlet beløb på 3.814.900 kr.

Afgørelse
Silkeborg Kommune med cvr-nr. 29189641 får tilskud på 25.000,00 kr. til projektet.

Udvalget har for nylig fået udviklet tre strategiskabeloner, som kan danne afsæt for at udvikle hhv. en
kunststrategi, et kunstprogram eller en handlingsplan. Derfor har udvalget besluttet at bevilge 25.000
kr. til at kunstkonsulent Marie Dufresne kan hjælpe jer med at omsætte en af skabelonerne til en
relevant strategi.
Tilskuddet er øremærket honorar til Marie Dufresne, som gerne vil påtage sig opgaven. Marie kan
kontaktes på tlf. 23 96 05 65 og glæder sig til at høre fra jer.
Skabelonerne findes her: https://www.kunst.dk/kunstomraader/billedkunst/initiativer/strategi-ogplanlaegning-kunst-i-det-offentlige-rum/

Begrundelse
Udvalget vurderer, at en kunststrategi til det udpegede sted kan udformes for tilskuddet fra Statens
Kunstfond.
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Formål med ordningen: Det overordnede formål for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst
i det offentlige rum er dels at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, dels
virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst ønsker derfor at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte
nyskabende kunstopgaver af høj kvalitet, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale
sammenhænge og her skaber kunst i dialog med modtagerne.

Eksempler på mål/aktiviteter: Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst støtter gennem puljen
Kunst i det offentlige rum for eksempel skitseforslag, pilotprojekter, samarbejdsprojekter og
kunststrategier, der udvikler kunst i det offentlige rum.

Udbetaling
Tilskudsbeløbet udbetales så tæt på forbrugstidspunktet som muligt. Derfor beder vi jer om at
meddele, hvornår I forventer at afholde de udgifter, som der er givet tilsagn om. Udbetalingen af
tilskuddet indberettes til SKAT.
Vi udbetaler tilskuddet til den Nem Konto, der er knyttet til jeres cvr-nr. og p-nr., som I oplyste i
ansøgningen.

Vilkår for tilskuddet
I får tilskud til kunstopgaven på følgende vilkår:
Økonomi
•

Tilskuddet må kun anvendes til det formål, det er bevilget til og i overensstemmelse med det i
ansøgningen beskrevne projekt.

•

Tilskuddet skal være anvendt senest 1. oktober 2020. I modsat fald bortfalder dette tilsagn, og
eventuelt udbetalt tilskud skal tilbagebetales til Statens Kunstfond.

•

I skal senest tre måneder efter projektets afslutning afrapportere til Statens Kunstfond og
bekræfte, at aktiviteten har fundet sted som ansøgt (se i øvrigt nedenfor).

Formidling og rettigheder
•

Statens Kunstfond har ret til, efter aftale med jer og Marie Dufresne, at anvende strategien i
enhver sammenhæng, der ikke indebærer kommerciel udnyttelse af den.

•

Statens Kunstfond skal modtage en digital version af strategien pr. mail, på en cd eller via
dropbox til Statens Kunstfond, bild@slks.dk med oplysning om projekttitel, journal nr. og
fotografens navn.
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Generelt
•

Væsentlige ændringer i det i ansøgningen skitserede projekt skal på forhånd godkendes af
Legatudvalget for Billedkunst.

•

I påtager jer ejerskabet af kunststrategien og forpligter jer til at gøre den frit tilgængelig for
offentligheden.

•

Hvis I ikke overholder vilkårene, skal I betale tilskuddet tilbage til Statens Kunstfond.

Afrapportering
•

I modtager et tilskud på 100.000 kr. eller derunder. Derfor skal I indsende en elektronisk
erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

•

I skal indsende erklæringen eller regnskab og beretning via kunst.dk, hvor I også kan læse
mere om reglerne for afrapportering (se under ”Når du har fået tilskud”). I skal indsende
erklæringen eller regnskabet senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Kreditering
Statens Kunstfond skal krediteres og fondens logo benyttes i forbindelse med offentliggørelse og
præsentation af den aktivitet, hvortil der er modtaget tilskud. På www.kunst.dk/logoer kan I hente logo
og læse mere om, hvordan I krediterer.

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet efter § 8 i Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (BEK nr. 592 af
14/05/2013).

Klagevejledning
I kan ikke klage over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Det er Statens Kunstfonds
Legatudvalg for Billedkunst, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

Hvis I har spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse
journalnummer: SKBL30.2019-0062.
Bemærk, at vi offentliggør alle afgørelser på kunst.dk
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Venlig hilsen
Lotte S. Lederballe Pedersen
Specialkonsulent, Ph.d.
Billedkunst
Slots- og Kulturstyrelsen
E-mail: lsl@slks.dk
Telefon: +45 3374 4537 (direkte)
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 Købehavn V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

12 Beslutning om indgåelse af ny rammeaftale mellem
Silkeborg Kommune og Jysk Musikteater
12.1 - Bilag: Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Jysk Musik Teater 01.01.2020 til 31.12.2023
DokumentID: 8074926

Rammeaftale mellem
Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg
som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musikteater i
perioden 1.1.2020-31.12.2023
Indhold

Baggrund/status
Formål med rammeaftalen
Evaluering og fremtidig rammeaftale

Baggrund/status

Fondens formål i henhold til vedtægterne er opførelse og drift af et musik- og teaterhus i
Silkeborg, for heri at kunne tilbyde gode rammer for kulturelle arrangementer, møder,
konferencer og kongresser.
Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg varetager både opgaverne som ejer af huset og den
daglige drift af Jysk Musikteater. Husets direktør varetager den daglige ledelse, herunder
ansvaret for arrangementsdelen. Endvidere er driftsansvaret for Kedelhuset underlagt Fonden
Musik- og Teaterhuset, Silkeborg.
Fonden ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer, heraf udpeger Silkeborg Byråd 2
medlemmer og et medlem udpeges af Silkeborg Kulturråd.
Huset, der ejes af Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg, indeholder udover Jysk
Musikteater lokaler, der er udlejet til Silkeborg Kommune med fremleje til Museum Silkeborg til
brug for Papirmuseet.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har drøftet udviklingsspor og ambitioner for Jysk
Musikteater. Drøftelser i Kultur- Fritids og Idrætsudvalget samt dialogmøder med fondens
bestyrelse og ledelse danner grundlag for nærværende Rammeaftale.
Aftalen indgås for en 4-årig periode.
Rammeaftalen har til formål at sikre husets økonomiske stabilitet og den fortsatte udvikling af
husets indhold og profil.

Silkeborg Kommunes overordnede forventning til Jysk Musikteater
Husets profil er:
• Jysk Musikteater er et multihus, som skal danne rammen om koncerter, underholdning og
teater og i et vist omfang udfylde funktionen som møde/konferencested for firmaer og
institutioner, både lokale, nationale og internationale.

• I Jysk Musikteater skal forestillingerne gerne opleves af et stort publikum og tiltrække såvel
kommunens borgere som borgere udefra.
• Der tilstræbes en maksimal udnyttelse af huset med hovedvægt på det kulturelle område.
• Jysk Musikteater skal gennem egen arrangementsvirksomhed sikre, at der tilbydes
væsentlige og alsidige kulturarrangementer, herunder gerne internationale begivenheder, som
kapacitetsmæssigt ikke kan foregå på andre af kommunens scener. Det tilstræbes endvidere,
at der omkring Jysk Musikteater og Kedelhuset videreudvikles på det skabende miljø i
forbindelse med tilblivelse af forskellige forestillinger.
• Jysk Musikteater skal kunne tilbyde et højt professionelt niveau både servicemæssigt, teknisk
og kunstnerisk.
Eget repertoirevalg:
• Jysk Musikteater vedkender sig sin rolle som områdets største musik og teaterhus. Dermed
har Jysk Musikteater fokus på at sikre såvel de populære forestillinger/koncerter, som
appellerer til et bredt publikum, men også at være opsøgende og på den måde være garant
for, at nye og mere smalle og nicheprægede forestillinger/opsætninger/koncerter bliver en
naturlig del af det samlede kulturudbud i Silkeborg Kommune.
• Gennem Musical Silkeborg-konceptet opsættes hvert år musicals af kunstnerisk høj kvalitet,
hvor professionelle, semi-professionelle og dygtige amatører tilsammen skaber store
oplevelser.
• Store shows, som har stor appel til publikum, der kan gennemføres med opbakning fra lokale
sponsorer (f.eks. Nytårskoncerterne)
• Udstillinger
• Foredrag
Arrangementstyper:
• Engangsforestillinger: koncerter, shows og teater
• Musicals, revyer- kortere eller længere spilleperioder
• Koncerter som forløber over en periode
• Foyerarrangementer med gratis entre

Formål med rammeaftalen
Silkeborg Kommunes nuværende driftstilskud udgør en væsentlig del af de samlede udgifter til
driften, finansielle omkostninger og afskrivninger. Tilskuddet er dermed afgørende for husets
drift.
Silkeborg Kommune vil med aftalen
• sikre Fonden et økonomisk grundlag i aftaleperioden og dermed give mulighed for at
planlægge og iværksætte initiativer, der rækker over en flerårig periode.
• give mulighed for, at sikre udvikling både driftsøkonomisk og arrangementsmæssigt.
• sikre grundlag for fortsat afvikling/nedbringelse af gældsforpligtelser.
• sikre grundlag for styrkelse af arrangementsdelen med en stigning i udlejning både til
kulturarrangementer og konference- og mødevirksomhed.

• give Fonden mulighed for at fastholde og øge det brede kulturlivs muligheder for at benytte
huset til ikke kommercielle arrangementer.
• sikre, at Jysk Musikteater gennem sin arrangementsvirksomhed er et fyrtårn inden for
scenekunsten og dermed indtager en vigtig position i det samlede kulturudbud i kommunen.

Rammeaftalen
Silkeborg Kommune og Fonden er enige om, at husets strategi, Strategi 2021, der blev
vedtaget af bestyrelsen i 2018, danner grundlaget for husets nuværende virksomhed og
videreudvikling.
Strategien indeholder en række pejlemærker for udvikling af Jysk Musikteater og Kedelhuset
for de kommende år.

Det brede kulturlivs muligheder for at benytte huset til ikke-kommercielle
arrangementer
Fondens bestyrelse skal sikre foreninger, institutioner og skoler fortsat mulighed for at benytte
huset til kulturarrangementer med offentlig adgang på særlige økonomiske vilkår.
Silkeborg Kommune og Fonden er enige om at huset i videst muligt omfang skal være ” åbent”
for ”det brede kulturlivs” kulturarrangementer efter overordnede retningslinjer udstukket af
Fondens bestyrelse og administreret af husets daglige ledelse.
Kultursporet
For at understøtte Silkeborg Kommunes vision om kulturlivets udvikling frem mod år 2024,
beskrevet i Kultursporet 2017 – 2024, vil Jysk Musikteater og Kedelhuset gå aktivt ind i de
strategiske indsatsområder, der er relevante i Jysk Musikteater og Kedelhusets kulturelle
kontekster.
Budget, regnskab og statistik
Fonden indsender budget for det kommende kalenderår til Silkeborg Kommune senest i
december året forud. Fonden indsender årsregnskab med revisionsprotokollat til Silkeborg
Kommune primo juni.
Relevant statistik vedlægges årsregnskabet.
Budget, årsregnskab og statistik forelægges Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Driftstilskud
Silkeborg Kommune giver tilsagn om følgende direkte tilskud i aftaleperioden, idet det
bemærkes, at de enkelte års tilskud forudsætter godkendelse ved hvert års budgetlægning.
Silkeborg Kommune yder Fonden et årligt driftstilskud på 7.048.913 kr. i årene 2020 til 2023,
heri sikring af ”det brede kulturlivs” muligheder for at benytte huset til ikke kommercielle
arrangementer på særlige økonomiske vilkår.
Et årligt tilskud til produktion af musical på 150.000,- kr. bliver fra 2020 tillagt driftstilskuddet.
Tilskuddet tillægges ved hvert års budgetlægning KL’s vægtede løn- og prisstigning.
Opfølgning og evaluering samt indgåelse af ny driftsaftale
Parterne mødes til dialogmøde hvert år efter fremsendelse af årsregnskab til Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget.
Parterne indgår særskilt aftale vedr. talmateriale, som bruges ved de årlige dialogmøder.
Aftalen evalueres mellem parterne primo 2023 med henblik på indgåelse af ny aftale.

Underskrift, dato For
Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg
/
Johanne Errboe, Formand for bestyrelsen
Niels Kaas, Direktør

Underskrift, dato For
Silkeborg Kommune
/
Johan Brødsgaard, Udvalgsformand
John Bøgelund Frederiksen, Kultur- og
borgerservicechef
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Projektresumé
Beskriv kort projektets formål, aktiviteter, målsætninger, herunder tidligere erfaringer
med lignende projekter mv.
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Formål og målsætninger
Formålet med Bevæg dig – sammen er at udvikle en samarbejdsmodel på tværs af kommunale
forvaltningsområder og civilsamfundet med henblik på at styrke borgernes fysiske, mentale og sociale
helbred som led i en sundheds-. beskæftigelses-, og/eller fastholdelsesindsats.
Herunder er der fire målsætninger:
1. At styrke borgernes fysiske, mentale og sociale helbred gennem deltagelse i bevægelse og fællesskab i
foreningsregi.
2. At deltagerne kommer tættere på / tilbage på arbejdsmarkedet eller i højere grad fastholdes på
arbejdsmarkedet.
3. At udvikle et tværfagligt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund, så deltagerne guides til en
foreningsaktivitet og fastholdes deri.
4. At etablere partnerskaber med lokale idrætsforeninger og udvikle bæredygtige foreningstilbud.
Tidligere erfaringer
Silkeborg Kommune er visionskommune for Bevæg dig for livet* med et outdoorfokus, og en del af denne
vision er at arbejde med partnerskaber med frivillige foreninger i civilsamfundet med det formål at få flere
borgere i Silkeborg Kommune til at være fysisk aktive.
I Silkeborg Kommune har vi allerede flere positive erfaringer med at arbejde tværfagligt mellem sektorer
med henblik på at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne, og få flere borgere til at deltage
aktivt i civilsamfundet med henblik på at øge den fysiske og mentale sundhed samt øge tilknytningen til
arbejdsmarkedet. Her kan nævnes:
• Kultur på recept:
Projekt for ledige med angst, stress og depression med henblik på at styrke mental sundhed og
helbredsmestring igennem kulturoplevelser, så de kommer tættere på/ tilbage på
arbejdsmarkedet.
• Sundhed gennem fællesskaber:
Pilotafprøvning i kommunen hvor almen praksis henviser patienter, der formodes at have gavn af
at blive en del af et fællesskab, til en samtale i Frivilligcenter Silkeborg. Her hjælper en vejleder
med at guide borgeren til et fællesskabende tilbud med henblik på at styrke den mentale sundhed.
• STAR projekt Koordineret Jobrettet Ungeindsats (KJU):
Som en del af det samlede projekt blev det afprøvet, at en foreningsrepræsentant fik træffetid hos
sagsbehandlerne i Ungeguiden med det formål at rekruttere unge med komplekse udfordringer til
at være fysisk aktive sammen i et fitnesscenter og en gymnastikforening.
På baggrund af disse erfaringer ønsker Silkeborg Kommune, DGI Midtjylland, Frivilligcenter Silkeborg og
de faglige organisationer 3F og FOA at afprøve en samarbejdsmodel for at undersøge, hvordan idræt og
fællesskaber kan bruges i sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsatser (Bilag 1:
Hensigtserklæring).
Aktiviteter i Bevæg dig – sammen
I Bevæg dig – sammen er der tre hovedaktiviteter:
• Udvikle og tilpasse en samarbejdsmodel.
• Afprøve en tværgående bevægelsesbrobyggerfunktion.
• Lave partnerskabsaftaler med foreninger og udvikling af foreningsaktiviteter.
Samarbejdsmodellen skal sikre en smidig koordination mellem de forskellige aktører, så borgeren støttes i
en lettere overgang fra deltagelse i kommunens indsatser til deltagelse i foreningslivet, og at det for
borgeren ses som et sammenhængende forløb, der er let at navigere i.
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Bevægelsesbrobyggeren er en gennemgående person, som skal sikre det sammenhængende forløb fra
kommunal indsats eller arbejdsplads til en foreningsaktivitet. Bevægelsesbrobyggeren vil derfor være
tilstede i Ungeguiden og afdelingen Sygedagpenge og Jobafklaring i løbet af ugen.
Foreningsaktiviteterne er frivillige for borgere i jobcenterregi at deltage i, men skal indgå som et led i deres
beskæftigelsesrettede indsats.
Borgerne deltager i foreningsaktiviteter med fokus på bevægelse og fællesskab, hvilket vil have en positiv
betydning for deltagernes fysiske og mentale helbred. Det er jobcenterets erfaring, at det forbedrede
helbred har en positiv betydning for mulighederne på beskæftigelsesområdet. Bevæg dig – sammen vil
have fokus på bevægelse og fællesskaber, da de fleste har brug for at indgå i kontinuerlige fællesskaber,
og mange i målgruppen udenfor arbejdsmarkedet mangler netop disse og kan ofte være isolerede.
Derudover vil der ske følgende i projektet:
• Udvikling af rekrutteringsindsats og henvisningsprocedure med jobcenter, sundhedshus og faglige
organisationer.
• Udvikling af afklarende samtale, der kan give det rigtige match mellem borger og
foreningsaktivitet.
• Håndholdt indsats til de borgere, der har brug for ekstra støtte til at deltage i en foreningsaktivitet.
• Lave partnerskabsaftaler med lokale idrætsforeninger eller andre fritidstilbud, der tilbyder
bevægelse og fællesskab.
• Særligt fokus på at tilbyde udendørsaktiviteter.
• Opkvalificere og udvikle foreningsaktiviteterne, så alle kan deltage i udvalgte aktiviteter uanset
forudsætninger.
• Fokus på fastholdelse i foreningsaktiviteterne.
• Samarbejde med FOA og 3F på arbejdspladser, hvor medarbejderne er i risiko for nedslidning.
*DGI og DFI fælles vision om at 75% af befolkningen skal være fysisk aktive i 2025 og 50% i en forening.

Projektets målgruppe
Beskriv kort og præcist projektets målgrupper. Angiv desuden måltal for inddragelse af
målgrupperne opdelt på målgrupper samt hvad der ligger til grund for det forventede
antal, f.eks. tidligere erfaringer med målgruppen, samarbejdsaftaler mv.
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Med Bevæg dig – sammen ønsker vi at afprøve samarbejdsmodellen og bevægelsesbrobyggerfunktionen
på flere målgrupper for at få forskellige erfaringer med indsatsen. Erfaringerne indgår i en
forankringsproces med henblik på at inkludere nye og andre målgrupper i foreningslivet. Projektet har
derfor begge målgrupper fra puljeopslaget med:
• Borgere, der er i særlig risiko for udvikling af livsstilssygdomme, herunder borgere uden for
arbejdsmarkedet samt borgere, der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
• Borgere, hvor fysisk aktivitet i foreningsfællesskaber kan indgå som led i et behandlings- og
rehabiliteringsforløb eller bidrage til tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Målgrupperne i projektet er yderligere afgrænset til nedenstående målgrupper, hvor de tilhører én eller
begge ovenstående grupper.
Målgruppe 1: Borgere tilknyttet Ungeguiden i Silkeborg Kommune
• Unge mellem 15 og 30 år på uddannelseshjælp (aktivitetsparate) som er i særlig risiko for
udvikling af livsstilssygdomme.
• Målgruppen vil både være unge uden yderligere udfordringer og unge som har mere komplekse
udfordringer, som har brug for en mere håndholdt indsats.
Målgruppe 2: Borgere i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet
• Borgere tilknyttet sygedagpenge- og jobafklaringsafdelingen og er i risiko for udvikling af
livsstilssygdomme og/eller i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
• Medlemmer af de faglige organisationer 3F eller FOA, og er i risiko for udvikling af
livsstilssygdomme og/eller i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
• Medarbejdere på arbejdspladser med risiko for fysisk og/eller mental nedslidning f.eks.
hjemmepleje/ plejecentre, dagplejere, teknisk servicefag, chauffører, møbelfabrikker, rengøring og
hotel og restaurationsbranchen.
• Borgere der er tilknyttet Silkeborg Kommunes Sundhedshus og som har afsluttet et
rehabiliteringsforløb.
Målgrupperne er valgt, da projektet ønsker at:
• Sætte tidligt ind med forebyggelse af livsstilssygdomme og nedslidning.
• Få flere unge i gang og blive fastholdt med bevægelse.
• Forebygge længerevarende og tilbagefald i sygemeldinger.
• Forebygge nedslidning af 3F og FOA´s medlemmer, så de fastholdes på arbejdsmarkedet.
• Sikre borgere der har deltaget i et kommunalt rehabiliteringsforløb fastholdes i bevægelse.
• Give borgere udenfor arbejdsmarkedet mulighed for at deltage i et kontinuerligt fællesskab.

Projektets visitation
Beskriv hvordan den/de specifikke målgruppe/r vil blive henvist til projektet, og hvor
mange borgere der forventes at deltage i projektet, jf. puljeopslag.
De forskellige målgrupper i projektet henvises til bevægelsesbrobyggeren på følgende måde:
Henvisning fra jobcenter – Ungeguiden og Afdelingen for sygedagpenge og jobafklaring
Henvisningen til bevægelsesbrobyggeren kan ske på følgende måder:
• Bevægelsesbrobyggeren kontakter borgeren proaktiv, når vedkommende alligevel skal til samtale
med sagsbehandleren.
• Sagsbehandleren opfordrer borgeren til at tage kontakt til bevægelsesbrobyggeren, hvis
vedkommende sidder i huset den pågældende dag.
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•

Sagsbehandler sender kontaktoplysninger på borgeren til bevægelsesbrobyggeren, hvis borgeren
er motiveret for deltagelse og har givet samtykke. Borgeren kontaktes derefter med henblik på en
samtale.

De unge som har flere komplekse udfordringer, så de ikke direkte kan henvises til foreningsaktiviteten, får
tilbudt en håndholdt indsats gennem en vejleder fra Frivilligcenter Silkeborg. Vejlederen giver ekstra støtte
og motivation til borgeren og har mulighed for at følge borgeren til aktiviteten i op til 12 uger.
Henvisning fra 3F og FOA
• Ledige medlemmer i målgruppen henvises til bevægelsesbrobygger ved deres personlige samtale
i ledighedsforløbet (primært 3F).
• Sammen med 3F og FOA laves der informationsmateriale til medlemmerne om mulighed for en
afklarende samtale med bevægelsesbrobyggeren i forhold til at bevæge sig mere fysisk -både
medlemmer udenfor arbejdsmarked og i arbejde.
• Sammen med 3F og FOA afholdes der informationsmøder og afklarende samtaler på
arbejdspladser, hvor der er forøget risiko for fysisk og mental nedslidning. Det kan f.eks. være:
hjemmepleje/plejecentre, dagplejere, teknisk servicefag, chauffører, møbelfabrikker, rengøring og
hotel og restaurationsbranchen.
• Ved samtaler med fagorganisation, borger og jobcenter kan bevægelsesbrobyggeren deltage i
relevante samtaler med henblik på at fastholde borgeren i job og/eller tilbage på arbejdsmarkedet.
• Rekruttering via arbejdspladser med risiko for fysisk og mental nedslidning gennem inddragelse af
fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og f.eks. lokalledere i hjemmeplejen/
plejecentre.
Henvisning fra Sundhedshuset
• Ved afslutning af et rehabiliteringsforløb i Sundhedshuset afholdes en afsluttede samtale, hvor det
afklares om borgeren ønsker at fortsætte bevægelse i en foreningsaktivitet. Den sundhedsfaglige
medarbejder matcher selv borgeren med det rette tilbud og giver derefter den pågældende
foreningsaktivitet besked om en ny deltager, så foreningen kan være klar med den gode velkomst.
Bevægelsesbrobyggeren afholder en afklarende samtale med borgeren, hvor motivation og barrierer for
deltagelse i foreningsaktiviteten afklares, hvorefter der kan ske et match med foreningsaktiviteten.
Derefter giver bevægelsesbrobyggeren den pågældende foreningsaktivitet besked om, hvornår og hvem
der starter i deres tilbud, så foreningen kan være klar med den gode velkomst til den nye deltager.
Bevægelsesbrobyggeren følger op tre uger senere for at sikre fastholdelse, og når indsatsforløbets 12
uger er gået, kontakter bevægelsesbrobyggeren deltageren for at sikre at han/hun fortsætter i
foreningslivet. Bevægelsesbrobyggeren giver sagsbehandleren besked om borgerens status på
foreningsdeltagelse.

Målgruppe

Visitation/henvisning

Målsætning pr.)
____ (indsæt gerne
flere delmål)

Målsætning ved
projektafslutning

Målgruppe 1:

Ungeguiden (ingen
udfordringer)

2020: 15
2021: 20
2022: 20

Hele projektperiode:
55

Ungeguiden (komplekse
udfordringer)

2020: 9
2021: 14
2022: 9

Hele projektperiode:
32

Sygedagpenge afdelingen

2020: 20

Hele projektperiode:

Målgruppe 2:
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2021: 35
2022: 35

90

3F og FOA medlemmer

2020: 35
2021: 55
2022: 55

Hele projektperiode:
145

Sundhedshuset

2020: 15
2021: 30
2022: 30

Hele projektperiode:
75
Samlet for hele
projektet i perioden:
397 deltagere

Projektets formål og succeskriterier
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Beskriv kort projektets formål. Hvilken forandring skal projektet medføre for
målgruppen?
Angiv projektets succeskriterier, dvs. de forventede kort- og langsigtede resultater, som
kerneelementerne/projektaktiviteterne vil føre til.
Formålet med Bevæg dig – sammen er at udvikle en samarbejdsmodel på tværs af kommunale
forvaltningsområder og civilsamfundet med henblik på at styrke borgernes fysiske og mentale helbred
som led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.
Herunder er der fire målsætninger og tilhørende leverancer/aktiviteter og succeskriterier:
1. At styrke borgernes fysiske, mentale og sociale helbred gennem deltagelse i bevægelse og fællesskab i
foreningsregi.
Leverancer/aktiviteter:
• Udvikling af en afklarende samtale, hvor borgerne, der er henvist til Bevæg dig – sammen,
afklares og matches med det rigtige tilbud.
• Deltagelse i en foreningsaktivitet, hvor alle kan deltage uanset forudsætninger og samtidigt er et
inkluderende fællesskab.
Succeskriterie:
• 70% af deltagerne oplever bedre fysisk og mentalt helbred efter 12 og 26 ugers foreningsaktivitet.
• 70% bliver fastholdt i foreningsaktivitet efter 12 og 60% efter 26 uger.
2. At deltagerne kommer tættere på / tilbage på arbejdsmarkedet eller i højere grad fastholdes på
arbejdsmarkedet.
Leverancer/aktiviteter:
• Deltagelse i en foreningsaktivitet, der er et tilbud i borgernes sammenhængende forløb for at
komme tættere på / tilbage på arbejdsmarkedet.
• Deltagelse i foreningsaktivitet, der er med til at borgerne bliver fastholdt på arbejdsmarkedet.
Succeskriterie:
• 80% af deltagerne øger deres arbejdsevne efter 12 og 26 ugers foreningsaktivitet.
• 80% af deltagerne der er i job, øger deres fysiske og mentale krav i arbejdet efter 12 og 26 ugers
foreningsaktivitet.
• 70% af deltagerne forbedrer deres arbejdsstatus i en positiv retning efter 12 og 26 ugers
foreningsaktivitet.
3. At udvikle et tværfagligt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund, så borgerne guides til en
foreningsaktivitet og fastholdes deri.
Leverancer/aktiviteter:
• Udvikle henvisningsprocedure til sagsbehandlere i jobcenter og faglige organisationer samt
arbejdspladser og Sundhedshuset.
• Afholde temadage for sagsbehandlerne om sammenhængen mellem arbejdsmarkedet og
bevægelse.
• Udvikle en model for samarbejdet mellem sektorer, så der bygges bro mellem kommunale tilbud
og tilbud i civilsamfundet.
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•

Etablere en bevægelsesbrobyggerfunktion, der sikrer, at borgerne kommer godt i gang i
foreningsaktiviteten og fastholdes deri.

Succeskriterier:
• At henvisningsprocedurer og samarbejdsmodellen gøres tydelig for alle aktører i projektet.
• At borgeren oplever overgangen fra arbejdsplads eller kommunal indsats til foreningsaktiviteten
som støttende og nem at navigere i.
4. At etablere partnerskaber med lokale idrætsforeninger og udvikle bæredygtige foreningstilbud.
Leverancer/aktiviteter:
• Etablere partnerskaber mellem Kultur og Fritid, Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland og lokale
idrætsforeninger.
• Udvikle foreningstilbud, der kendetegnes ved, at der kan være løbende optag, have et
inkluderende fællesskab, og hvor alle kan deltage uden forudsætninger.
• 50% af foreningsaktiviteterne skal have et udendørs fokus
• Opkvalificere og udvikling af foreningen og foreningsaktiviteterne.
• Udvikle en håndholdt indsats for udvalgte borgere, der har komplekse udfordringer i forhold til at
starte direkte i foreningslivet.
Succeskriterier:
• At foreningen oplever, at de støttes til at udvikle deres tilbud til at varetage den nye målgruppe og
støtte op om modtagelsen og fastholdelsen i foreningen.
• At foreningen og instruktører opkvalificeres i forhold til foreningsudvikling og sundhedsfaglig viden
om målgruppen, så de er trygge ved at inkludere målgruppen i tilbuddet.
• At etablere 6-7 partnerskabsaftaler med lokale foreninger

Projektets indsatsmodel
Beskriv kort projektets forandringsteori, herunder projektets aktiviteter og hvordan
projektets succeskriterier opnås.
I beskrivelsen skal der indgå overvejelser omhandlende de i puljeopslaget opstillede
elementer såsom etablering af samarbejdsmodel, målrettede aktiviteter i
idrætsforeninger og rekruttering af borgere.
Nedenstående beskrivelse af indsatsmodellen og kernelementerne skal ses i sammenhæng med
ovenstående beskrivelse af projektets formål og målsætninger.
Samarbejdsmodellen
Samarbejdsmodellen skal sikre et sammenhængende forløb mellem de forskellige personer/aktiviteter, så
borgeren føres direkte ud i foreningsaktiviteten og overgangen opleves som let at navigere i.
Borger
- Udenfor
arbejdsmarked
- På arbejdsmarked:
risiko for
nedslidning

Henvisning
- Ungeguiden
- Afdeling for
sygedagpenge og
jobafklaring
- Arbejdspladser
- Sundhedshuset

Bevægelsesbrobygger
- Proaktiv rekruttering
på Ungeguide og
afdeling for
sygedagpenge og
jobafklaring
- Afklarende samtale

Foreningsaktiviteter
- Inkluderende
fællesskab
- Løbende optag
- 12 ugers
indsatsforløb i et
kontinuerligt tilbud
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-

-

Risiko for udvikling
af livsstilssygdomme
Motiveret for fysisk
bevægelse

-

-

Håndholdt indsats
ved Frivilligcenter
vejleder
Kontakt og sparring
til foreningsaktivitet

-

-

Forskellige
bevægelses
aktiviteter
Både dag- og aften
hold
Både inde- og
udeaktiviteter

Borgerens forløb i samarbejdsmodellen:
• Henvises af sagsbehandler til bevægelsesbrobygger til en afklarende samtale / rekruttering via
arbejdspladser til foreningsaktiviteter.
• Afklarende samtale som skal afklare borgerens ressourcer, sundheds- og sociale udfordringer,
borgerens motivation for bevægelse og parathed til at indgå i et fællesskab. Der laves et match
mellem borger og foreningsaktivitet.
• Opstart i foreningsaktivitet, kontaktes tre uger efter opstart af bevægelsesbrobygger for at sikre
fastholdelse og afklare om det var det rigtige tilbud – hvis ikke laves der et nyt match.
• Gratis 12 ugers introduktionsforløb i foreningsaktiviteten. Derefter fortsætter borgeren i
foreningsaktiviteten og betaler selv kontingent.
• 12 og 26 ugers opfølgning med borgeren i forhold til fastholdelse i aktiviteten og dataindsamling.
Aktører der indgår i samarbejdsmodellen og deres roller
• Borger: Være motiveret for bevægelse i en fællesskabende foreningsaktivitet.
• Jobcenter (Ungeguiden og Sygedagpenge-jobafklaring): Rekruttere og henvise borgere i
målgruppen til en afklarende samtale med bevægelsesbrobyggeren og sikre at projektet bliver til
en naturlig del af borgerens øvrige beskæftigelsesindsats.
• 3F og FOA: Rekruttere og synliggøre muligheden for en afklarende samtale med
bevægelsesbrobygger og være bindeled til arbejdspladser med medarbejdere i risiko for
nedslidning med henblik på rekruttering fra arbejdspladser.
• Sundhedshuset: Henvise borgere efter endt rehabiliteringsforløb til fortsat at være fysisk aktiv i en
foreningsaktivitet.
• Frivilligcenter Silkeborg: Varetage en håndholdt indsats for de borgere der har komplekse
udfordringer i forhold til at starte direkte i en foreningsaktivitet.
• Bevægelsesbrobygger: Afholde afklarende samtaler, støtte op om deltagernes fastholdelse i
foreningsaktiviteter både på kort og lang sigt, være bindeleddet til DGI Midtjylland og foreninger
samt bidrage til opkvalificering af foreningerne og deres tilbud.
• Partnerskabsforeninger: Udvikle bæredygtige foreningsaktiviteter, hvor alle kan deltage uanset
forudsætninger og samtidig er et inkluderende fællesskab, hvor man sørger for en god velkomst,
involverende bevægelses kultur og fastholdelse.
• Projektleder: Gennemgående ansvarsperson, der sikrer én indgang til projektet for involverende
samarbejdspartnere, facilitere videndeling med samarbejdsmodellens aktører og løbende tilpasse
samarbejdsmodellen. Skal sikre data, skabe netværk, lave aftaler med arbejdspladser, sikre
projektets synlighed og evaluering af projektet.
Ejerskabet sikres gennem styregruppen, hvor ledelsesrepræsentanter fra de involverende organisationer
er repræsenteret. Projektejer er leder i beskæftigelsesafdelingen, bevægelsesbrobyggeren ansættes i
Kultur og Fritidsafdelingen og projektlederen er forankret i Sundhed og Omsorgsafdelingen. Derved sikres
ledelsesmæssig opbakning fra alle tre kommunale afdelinger.
Se mere om opgaver og roller i afsnittet om projektets organisation og ledelse.
Målrettede aktiviteter i idrætsforeninger
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Bevæg dig – sammen ønsker at videreudvikle og optimere allerede eksisterende tilbud i foreningen i det
omfang, det er muligt, hvor fokus vil være på at tilpasse aktiviteterne til målgruppen. Aktiviteterne skal
tage højde for målgruppens mulige barrierer for deltagelse, så man kan deltage uanset forudsætninger,
økonomi, udstyr og tidligere erfaringer.
Silkeborg Kommune er selvudnævnt Danmarks outdoor hovedstad og Bevæg dig for livet-aftalen har et
udefokus. Projektet vil sigte mod, at halvdelen af foreningsaktiviteterne skal være udendørs, da vi gerne
vil være undersøgende i forhold til om dette fokus kan være mere motiverende for nogle målgrupper, der
kan have barrierer mod at deltage i indendørsaktiviteter. Sundhedshuset har allerede gode erfaringer med
udendørstilbud og trenden er nu, at mange voksne ønsker at bevæge sig i naturen.
Foreningsaktiviteterne skal samlet set kunne tilbyde aktiviteter i både dag- og eftermiddag/aften timer. Jo
flere muligheder, der er til rådighed for borgerne, jo flere forventes at deltage. For eftermiddags/
aftenaktiviteterne vil det være interessant at afprøve familieaktiviteter, hvor det er muligt at tage børn med
til bevægelse, da familieaktiviteterne kan være et fastholdelseselement for de yngre målgrupper.
Tilbuddene i foreningen er frivillige at deltage i for borgerne og skal ses som et supplement til deres
beskæftigelsesindsats eller som et selvstændigt forløb, hvis borgeren er i job.
Andre overvejelser og tanker i forhold til de målrettede aktiviteter:
• Projektleder, bevægelsesbrobygger, DGI Midtjylland og partnerskabsforeninger skal sammen lave
et værdisæt og spilleregler for modtagelsen og fastholdelsen i aktiviteten.
• Foreningsaktiviteten skal have løbende optag, så borgeren kan starte, når motivationen er
tilstede.
• Foreningsaktivitetens indhold skal tilrettelægges, så alle kan deltage uanset forudsætninger og
have fokus på både kondition og muskel-skeletstyrkende elementer, så det vil have en positiv
betydning for risikoen for udvikling af livsstilssygdomme og nedslidning på arbejdsmarkedet.
• Foreningen og dens aktiviteter opkvalificeres gennem DGI Midtjyllands kurser, netværksmøder og
bevægelsesbrobyggerens sparring. Kurserne kan være: den gode velkomst, aktivitetsudvikling,
ABC for mental sundhed, sundhedsfaglig viden om målgruppen og praktisk træning.
• Der afholdes to årlige sparringsmøder på tværs af aktørerne i samarbejdsmodellen for at
indsamle erfaringer og udvikle samarbejdsmodellen.
• Tilskud til instruktørløn i dagtimerne, da det kan være svært at finde instruktører i dette tidsrum.
• Foreningsaktiviteterne skal være geografisk spredt i kommunen.
Overvejelser i forhold til opfølgning på borgeren, kontingent og fastholdelse se forrige afsnit om
samarbejdsmodellen.
DGI Midtjylland og Kultur og Fritid har allerede god kontakt til flere idrætsforeninger, som ønsker at udvikle
og optimere deres tilbud for at sikre en god overgang fra kommunale indsatser til foreningsaktiviteterne.
Inddragelse af borgere med henblik på styrket sundhed
Inddragelse af borgere er allerede sket i ansøgningsfasen, hvor fem borgere i et boligsocialt område er
kommet med følgende input, der er vigtige at tænke ind i foreningstilbuddet:
• Faste ugentlige aktiviteter, der sikrer struktur og mulighed for prøvegange.
• Aktiviteterne skal være i lokalområder.
• Økonomisk exit strategi, så der kan fortsættes i aktiviteten efter de 12 ugers introduktionsforløb.
I den videre udvikling vil der løbende blive inddraget borgere for at få deres viden og perspektiver med ind
i projektet. F.eks. via en kvalitativ midtvejsevaluering og etablering af en deltagergruppe på tværs af
holdene, der kan have en rådgivende funktion.
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Overvejelser og tanker i forbindelse med indtag af borgere og kendskab til projektet:
• Projektindsatsperioden er 12 uger, da det her kan blive en vane og motivationen kan øges, da
borgerne kan opleve fysiske og mentale helbredsforbedringer i perioden.
• Da der primært videreudvikles og optimeres på eksisterende tilbud i foreningsregi, vil det øge
bæredygtigheden og volumen i aktiviteten. Aktiviteten er eksisterende og er ikke afhængig af et
stort antal deltagere fra projektet for at starte op og dermed er det lettere at indgå i det
eksisterende fællesskab, da der vil være stort fokus på at inkludere nye medlemmer.
• Projektleder og bevægelsesbrobygger skal deltage på teammøder i både jobcenter og
fagorganisationer, udvikle materiale, nyhedsbreve til fagorganisationer og være synlige tilstede i
både jobcenter og fagorganisationer for at øge kendskabet blandt sagsbehandlerne til Bevæg dig
– sammen.
Overvejelser i forhold til rekruttering, match mellem borger og aktivitet, aktiviteternes indhold og varighed
se afsnit om målgruppen og henvisning samt forrige afsnit om målrettede aktiviteter.

Beskriv hvordan og hvornår projektets kerneelementer vil blive implementeret
Bevæg dig – sammen´s kerneelementer er beskrevet i afsnittet ”projektets indsatsmodel” og afsnittet skal
supplere nedenstående beskrivelser sammen med tidsplanen.

Kerneelement

Hvordan vil kerneelementet blive
implementeret?

Tidspunkt

Etablering af
samarbejdsmodel

-

Jan-marts 2020 og
løbende

-

Målrettede aktiviteter i
idrætsforeninger

-

-

Rekruttering og
fastholdelse af borgere
Rekruttering på
arbejdspladser

-

-

Håndholdt indsats for
særlig målgruppe

-

Samarbejdsmodellen videreudvikles og
underskrives blandt andet gennem
styregruppemøder og netværksmøder.
Henvisningsprocedure udarbejdes og
implementeres.
Procedure for afklarende samtale udarbejdes.
Partnerskabsaftaler laves i samarbejde med
Kultur og Fritid, DGI Midtjylland og de lokale
foreninger.
Opkvalificering og justering af tilbud, så de
passer til den nye målgruppe.
De første deltagere starter i foreningsaktivitet.
Rekruttering sker løbende via
samarbejdsmodellen.
Fastholdelsesprocedure udvikles blandt
samarbejdsmodellens aktører.
Inddrage tillidsrepræsentanter,
arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på
arbejdspladser i forhold til at udbrede projektet
og rekruttere.
Fagorganisationer er bindeled til
arbejdspladserne i forhold til hvor de
sundheds- og beskæftigelsesudfordringer er
store.
Særligt fastholdelsesfokus på unge fra
Ungeguiden med de mest komplekse
problemstillinger.

Jan-feb. 2020
Jan-feb. 2020
Jan-sep. 2020

Feb.-nov. 2020 og
løbende
Jan-mar. 2020

Marts-sep. 2020 og
løbende
Løbende

Løbende
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-

Foreningsudvikling og
optimering

-

-

Frivilligcenter Silkeborg identificerer
fritidstilbud, der ikke er en ordinær
idrætsforening, men som alligevel har
relevante bevægelsestilbud for målgrupperne.
Alt efter foreningsbehov vil der være en
håndholdt og særligt tilpasset indsats i
partnerskabsforeningerne.
DGI kurser f.eks. den gode velkomst,
aktivitets- og holdudvikling, fastholdelse i
forening.

Løbende

Indsamling af data og evaluering af projektet
Hvilke data ligger til grund for resultatopfølgningen i projektet?
Hvordan vil hhv. implementering af projektets aktiviteter og opnåelse af succeskriterier
blive målt?
Dataindsamling i Bevæg dig – sammen vil foregå på forskellige måder blandt andet selvvurderede
spørgeskemaer til borgerne, arbejdsstatus, optælling af antal borgere i foreningsaktivitet, optælling af
partnerskabsforeninger, løbende procesevalueringer og interviews med aktører i samarbejdsmodellen.
Herunder beskrives, hvordan de fire målsætninger med tilhørende succeskriterier måles og evalueres.
1. At styrke borgernes fysiske og mentale helbred gennem deltagelse i bevægelse og fællesskab i
foreningsregi.
• WHO-5 trivselsspørgsmål.
• SF-12 selvvurderet helbred.
• Foreningstal, hvor mange kommer i gang med et foreningstilbud og fastholdes deri.
2. At deltagerne kommer tættere på / tilbage på arbejdsmarkedet eller i højere grad fastholdes på
arbejdsmarkedet.
• Workability parametre, spørgsmål om ”Din arbejdsevne”.
• Jobcenterets arbejdsstatus efter 12 uger.
3. At udvikle et tværfagligt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund, så borgerne/deltagerne
guides til en foreningsaktivitet og fastholdes deri.
• Løbende procesevaluering og interviews med borgere og aktører.
4. At etablere partnerskaber med lokale idrætsforeninger og udvikle bæredygtige foreningstilbud.
• Optælling og beskrivelse af partnerskabsforeningernes tilbud.
• Løbende procesevaluering og interviews med foreninger og deltagere.

Projektets organisation og ledelse
Beskriv projektets samarbejdsmodel, organisationsstruktur og opgavefordeling (F.eks.
antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag).
Styregruppen er projektets besluttende organ og skal sikre projektets fremdrift i henhold til nærværende
ansøgning samt sikre mellemlederes og personalets opbakning i de involverede organisationer.
Projektejer er formand for styregruppen og leder i Beskæftigelsesafdelingen. Ledelsesrepræsentanter fra
Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg, Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, 3F og FOA. Projektlederen
deltager også i styregruppemøderne.
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Projektejer er leder af Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og Jobafklaring.
Projektlederen er en allerede ansat konsulent, der frikøbes til at være projektleder på Bevæg dig –
sammen. På den måde kan projektorganiseringen forholdsvist hurtigt etableres og aktiviteterne
iværksættes.
Projektlederens opgave er at sikre udviklingen af samarbejdsmodellen og kerneelementerne, være
bindeled til de involverende aktører, sikre økonomien, sikre inddragelse af målgruppen i udviklingen af
indsatsen, være ansvarlig for dokumentation og evaluering, indkalde til møder og være mødeleder, sikre
formidling og kommunikation. Ansættes i projektet 20 timer om ugen og er ansat i Sundhed og Omsorg.
Bevægelsesbrobygger har en sundhedsfaglig baggrund og ansættes 37 timer om ugen til at bygge bro
mellem borgeren og bevægelsesaktiviteten i foreningen gennem afklarende samtaler og matche borgeren
med den rigtige aktivitet. Skal have et godt kendskab til partnerskabsforeningerne og være i dialog med
foreningerne om form og indhold af den fællesskabende aktivitet, bæredygtige tilbud og opkvalificering af
foreningen. Ansættes i Kultur og Fritidsafdelingen.
Frivilligcentervejleder er en allerede ansat i Frivilligcenter Silkeborg, der frikøbes til projektet.
Vejlederens opgave er at give en håndholdt indsats til de unge fra Ungeguiden, der har brug for en ekstra
håndholdt indsats i forhold til at blive foreningsaktiv. Ansættes i projektet 6 timer om ugen.
Arbejdsgruppen er projektleder, bevægelsesbrobyggeren og frivilligcenter vejleder. Her inviteres
borgere, foreningsinstruktører, sagsbehandler, fagorganisationer ind ad hoc for at drøfte relevante
problemstillinger.
Øvrige samarbejdspartnere
3F og FOA: De hjælper med at gøre projektet synligt blandt medlemmerne og de sygemeldte samt
hjælper med henvisning og rekruttering til projektet. De hjælper med at finde relevante arbejdspladser der
er relevant i forhold til at fastholde medarbejdere.
DGI Midtjylland: Sparringspartner og støtte til bevægelsesbrobygger. Hjælper med at finde foreninger til
partnerskabsforeninger og foreningsudvikling og facilitator i foreningerne.
Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune: Sparringspartner og støtte til bevægelsesbrobygger og
projektlederen. Hjælper med at finde foreninger til partnerskabsforeningen.
Sundhed og Omsorg, Silkeborg Kommune: Sparringspartner og støtte til projektleder og
bevægelsesbrobygger.

Projektets tidsplan
Beskriv en overordnet plan for projektets gennemførelse.
Dec. 2019
• Projektorganisation etableres
• Ansættelse af bevægelsesbrobygger
• Videreudvikling af programteori
• 1 styregruppemøde afvikles
• 1 arbejdsgruppemøde afvikles
• Udvikling af samarbejdsmodellen
• Informationsmateriale udarbejdes
• Evalueringsdesign udvikles afhængig af den nationale evaluering
• Medieomtale
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I projektets tre år vil der være gentagende elementer hvert år, de beskrives i en samlet tidsplan herunder.
Derudover er der særlige elementer for hvert projekt år, som beskrives særskilt.
Gentagne elementer 2020 – 2022:
• Rekruttering af deltagere til foreningsaktiviteterne
• Opstart af deltagerne i foreningerne
• Løbende deltagelse i ungeguidens, sygedagpengeafdelingernes, Sundhedshusets og 3F og
FOA´s møder
• Løbende registrering, dokumentation, afrapportering og justering eller udvikling af
samarbejdsmodellen og foreningsaktiviteterne afhængig af borgernes og aktørernes respons
• 4 styregruppemøder afvikles
• 6-8 arbejdsgruppemøder afvikles
• 1-2 foreningsmøder for projektleder og aktører i samarbejdsmodellen og
partnerskabsforeningerne med henblik på videns- og erfaringsudveksling samt fortsat udvikling af
samarbejdsmodel, aktiviteter og metoder
• 1-2 rekrutteringsmøder for projektleder, bevægelsesbrobygger, ungeguiden,
sygedagpengeafdelingen, sundhedshuset, 3F og FOA med henblik på videns- og
erfaringsudveksling samt fortsat udvikling af samarbejdsmodel, aktiviteter og metoder
• Medieomtale med de gode deltagerhistorier
Jan 2020 – dec. 2020
• Fortsat udvikling af samarbejdsmodellen
• Fortsat udarbejdelse af informationsmateriale
• Partnerskabsaftaler med 6-7 foreninger
• Foreningerne opkvalificeres til at tage imod nye borgere
• Foreningerne opkvalificeres til at varetage bevægelse af den nye målgruppe blandt andet via
bevægelsesbrobygger og DGI kurser
• Marts: de første deltagere starter senest op i forening
• Maj: samarbejdsaftale senest underskrevet
• Oktober: fokusgruppeinterviews med borgere og relevante aktører med henblik på justering af
samarbejdsmodellen og foreningsaktiviteterne
• Efterår: temadag for sagsbehandlere om sammenhængen mellem arbejdsmarkedet og
bevægelse
• Efterår: Producere film om projektet, der skal bruges i rekrutteringsøjemed og synlighed om
projektet
Jan 2021 – dec. 2021
• Juni-sep: intern midtvejsevaluering med henblik på at indsamle erfaringer, læring og justering af
samarbejdsmodellen og foreningsaktiviteterne for at opnå viden til forankringen efter
projektperiode
• Jun-sep.: fokusgruppeinterviews med borgere og aktører i samarbejdsmodellen til brug i
midtvejsevalueringen
• Efterår: temadag for sagsbehandlere om sammenhængen mellem arbejdsmarkedet og
bevægelse
Jan 2022 – dec. 2022
• Fokus på forankring efter endt projektperiode med henblik på hvordan indsatsen kan leve videre
efter projektperiode
• Afsluttende evaluering og formidling af resultater
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Forankring og udbredelse
Beskriv kort, hvordan projektet vil opnå lokal opbakning samt forankring finansielt og
organisatorisk efter projektperiodens udløb.
Beskriv desuden hvordan den opnåede viden i projektet vil blive videreformidlet til
relevante aktører.
Silkeborg Kommune, DGI Midtjylland og Frivilligcenter Silkeborg har i længere tid været optaget af
brobygningsfunktionen mellem kommunale tilbud og civilsamfundet så der er ved start allerede interesse
og opbakning til Bevæg dig – sammen. Alle parter er interesserede i at undersøge funktionen og gøre
overgangene mellem kommune og foreningsliv, så smidige som muligt. Igennem projektperioden vil data
og erfaringerne danne baggrund for en beslutning om en brobyggerfunktion på sigt skal være blivende.
Der er allerede ledelsesmæssige snitflademøder på tværs af de tre forvaltninger, så den organisatoriske
opbakning er tilstede.
Overvejelser og tanker om forankringen efter projektperiodes udløb:
• Vil det give værdi for Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg og Beskæftigelse fortsat at have
tilkoblet en bevægelsesbrobygger, der kan sikre de gode overgange og få flere borgere til at
bevæge sig.
• Undersøge mulighed for om Silkeborg Kommune kan understøtte foreningerne økonomisk i
forhold til at varetage fortsættende træningstilbud for målgruppen
• Hvis samarbejdsmodellen kommer til at fungere, kan det overvejes at give nye målgrupper
mulighed for en afklarende samtale og match med den rigtige foreningsaktivitet.

•

Lave flere foreningspartnerskaber så den geografiske spredning i endnu højere grad sikres og
mulighed for andre aktiviteter.

Økonomi
Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes et detaljeret budget, hvoraf
projektets samtlige udgifter og eventuelle indtægter skal fremgå (se vedlagte
budgetskema). Vær opmærksom på at der til budgetposterne skal angives fyldestgørende
noter.
Angiv det ansøgte beløb

Angiv forventet restværdi ved
ansøgning om tilskud til
materialeanskaffelser.
Evt. egen/ekstern medfinansiering

Til projekt Bevæg dig – sammen ansøges samlet om
3.429.440 kr. for den 3-årige periode.

Egenfinansieringen i projektet er eksisterende medarbejderes
timeløn til f.eks. styregruppemøder, netværksmøer, sparring
og rådgivning. Derudover arbejdsstation til medarbejderne.

Anskaffet materiel skal sælges til en aktuel markedspris ved projektets afslutning.
Alternativt skal restværdien beregnes ud fra gældende afskrivningsregler.
Er der ansøgt om tilskud til projektet fra anden side (eksempelvis fra andre puljer)? Hvis
ja, hvor stort et beløb er der ansøgt om og hvor er tilskuddet ansøgt fra?
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13 Drøftelse af projektet Bevæg dig - sammen
13.2 - Bilag: budget-og-regnskabsskema Bevægelse på recept
DokumentID: 8073696

Ledelseserklæring
Ledelseserklæringen knytter sig til det endelige projektregnskab og er underskrevet af den økonomisk ansvarlige i den tilskudsansvarlige
organisation.
Ved krav om revisorpåtegning af regnskabet er erklæringen underskrevet af den projektansvarlige / den økonomisk ansvarlige i den
tilskudsansvarlige organisation.
Efter projektets bedste overbevisning bekræfter undertegnede hermed følgende forhold:
1) At tilskuddet er anvendt til formålet og de poster, som fremgår af regnskabet
2) At samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for projektet, er medtaget i projektregnskabet.
3) At budget og regskab er periodiseret korrekt
4) At projektet er afsluttet og at udgifterne er afholdt i den periode, der fremgår af regnskabet.
5) At tilskudsbetingelserne og forudsætningerne for tilskuddet er overholdt
6) At der er taget økonomiske hensyn ved projektets gennemførelse
7) At projektet har oplyst om formodede og konstaterede besvigelser

Navn og e-mail (projektleder)

Underskrift (projektleder)

Dato

Budget- og regnskabsskema
Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.
Projektitel:

Budget/regnskabspost

1

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Noter

Regnskab for 20192022
(ekskl. evt.
medfinansiering)

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Difference mellem
Noter
budget og regnskab

Løn til medarbejder - Projektleder

1.092.000,00

Projektleder, 20 timer/uge, lønsats = 350 kr./time, 156
uger (3 år)

1.092.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Løn til medarbejder - Bevægelsesbrobygger

1.731.600,00

Bevægelsesbrobygger, 37 timer/uge, lønsats = 300
kr./time, 156 uger (3 år)

1.731.600,00

Løn til medarbejder - Vejleder Frivilligcenter
Silkeborg
Løn til medarbejder - Instruktør i forening

2

Budget for 20192022
(det ansøgte beløb ekskl. evt.
medfinansiering)

271.440,00

Vejleder håndholdt indsats, 6 timer/uger, lønssats 290
kr./time, 156 uger (3 år)

271.440,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

144.000,00

Instruktør til foreningstilbud i dagtimerne, honorar 200 kr.
pr. gang, 40 uger pr. år, 3 år, 6 foreninger

144.000,00

Løn til medarbejdere - andre aktører

Fritidskonsulent, Sundhedskonsulent, leder Frivilligcenter,
52.500,00 sektionsleder, DGI Forenignskonsulent: mødeaktivitet,
sparring, rådgivning. 50 timer pr. år x 3 år (sats 350 kr.)

Arbejdsplads

23.100,00

Idrætskontingenter

0,00

PC, telefon, arbejdsstation mm. samt tilhørende løbende
udgifter

0,00

79.400,00

Kontingent for 12 uger til foreningsaktivitet/borger = 200
kr. Antal borger = 397 x 200 kr.

79.400,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

20.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

3

Transport

20.000,00

Foreningsmøder/udvikling, samarbejdsmøder, lokale
netværksmøder, nationale
workshop/netværksarrangementer (Statens lave takst for
transportgodtgørelse 2019 er anvendt)

4

Informationsaktiviteter

26.000,00

2 x temamøder sagsbehandler=3.000 kr, film om
projektet=10.000 kr., materialeudvikling=10.000 kr.

26.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Kurser

50.000,00

Foreningskurser (spotkurser) og instruktørkurser

50.000,00

Revision

15.000,00

Revision

5

Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering
10

3.429.440,00

75.600,00

Forventede indtægter fra projektet
Nettoudgifter

15.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

[Oplys hvor indtægten stammer fra]
3.429.440,00

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.
* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen
* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr.

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften:

Navn og e-mail (projektleder)

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor)

Underskrift (projektleder)

Dato

3.429.440,00

Budget- og regnskabsskema
Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.
Projektitel:

Budget/regnskabspost

1

Budget for 2019 (det Medfinansiering
ansøgte beløb - ekskl. (samt evt. tilskud fra
evt. medfinansiering) andre tilskudsgivere)

Difference mellem
Noter
budget og regnskab

28.000,00

Projektleder, 20 timer/uge, lønsats = 350 kr./time, 4 uger

28.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

44.400,00

Bevægelsesbrobygger, 37 timer/uge, lønsats = 300
kr./timer, 4 uger

44.400,00

Vejleder håndholdt indsats, 6 timer/uger, lønssats 290
kr./time, 4 uger

6.960,00

Løn til medarbejder - Instruktør i forening

0,00

Løn til medarbejdere - andre aktører

0,00

Idrætskontingenter

0,00
13.500,00 PC, telefon, arbejdsstation (engangsbeløb)

0,00

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Foreningsmøder/udvikling, samarbejdsmøder, lokale
netværksmøder, nationale
workshop/netværksarrangementer (Statens lave takst for
transportgodtgørelse 2019 er anvendt)

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

0,00

4

Informationsaktiviteter

0,00

Kurser

0,00

Foreningskurser (spotkurser) og instruktørkurser

0,00

[Udgift til revision budgetteres pba. overslag fra revisor.
Vær opmærksom på STARs revisionsgrænse]

Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

79.360,00

13.500,00

Forventede indtægter fra projektet
Nettoudgifter

0,00

Kontingent for 12 uger til foreningsaktivitet/borger = 200
kr. Antal borger = 0

Transport

Revision

6.960,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

3

10

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Løn til medarbejder - bevægelsesbrobygger

Arbejdsplads

5

Regnskab for 2019
(ekskl. evt.
medfinansiering)

Løn til medarbejder - Projektleder

Løn til medarbejder - Vejleder Frivilligcenter
Silkeborg

2

Noter

0,00
0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

[Oplys hvor indtægten stammer fra]
79.360,00

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.
* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen
* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr.

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften:

Navn og e-mail (projektleder)

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor)

Underskrift (projektleder)

Dato

79.360,00

Budget- og regnskabsskema
Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.
Projektitel:

Budget/regnskabspost

1

Budget for 2020
(det ansøgte beløb ekskl. evt.
medfinansiering)

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Difference mellem
Noter
budget og regnskab

364.000,00

Projektleder, 20 timer/uge, lønsats = 350 kr./time, 52 uger

364.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

577.200,00

Bevægelsesbrobygger, 37 timer/uge, lønsats = 300
kr./timer, 52 uger

577.200,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Løn til medarbejder - Vejleder Frivilligcenter
Silkeborg
Løn til medarbejder - Instruktør i forening

90.480,00

Vejleder håndholdt indsats, 6 timer/uger, lønssats 290
kr./time, 52 uger

90.480,00

48.000,00

Instruktør til foreningstilbud i dagtimerne, honorar 200 kr.
pr. gang, 40 uger, 6 foreninger

48.000,00

Fritidskonsulent, Sundhedskonsulent, leder Frivilligcenter,
17.500,00 sektionsleder, DGI Forenignskonsulent: mødeaktivitet,
sparring, rådgivning. 50 (sats 350 kr.) timer pr. år

Idrætskontingenter

4

Informationsaktiviteter

17.000,00

Kurser

20.000,00

Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering

18.800,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Foreningsmøder/udvikling, samarbejdsmøder, lokale
netværksmøder, nationale
workshop/netværksarrangementer (Statens lave takst for
transportgodtgørelse 2019 er anvendt)
1 x temamøde sagsbehandler=3.000 kr., Film
produktion=10.000, materialeudvikling = 4.000 kr.

6.800,00

6.800,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

17.000,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Foreningskurser (spotkurser) og instruktørkurser

20.000,00

[Udgift til revision budgetteres pba. overslag fra revisor.
Vær opmærksom på STARs revisionsgrænse]

0,00
1.142.280,00

20.700,00

Forventede indtægter fra projektet
Nettoudgifter

0,00

Kontingent for 12 uger til foreningsaktivitet/borger = 200
kr. Antal borger = 94

18.800,00

Transport

Revision

0,00

3.200,00 Løbende udgifter pr. år. Teknologileje og mobilabonnement

3

10

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Løn til medarbejder - bevægelsesbrobygger

Arbejdsplads

5

Regnskab for 2020
(ekskl. evt.
medfinansiering)

Løn til medarbejder - Projektleder

Løn til medarbejdere - andre aktører

2

Noter

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

[Oplys hvor indtægten stammer fra]
1.142.280,00

0,00 [Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
0,00

* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.
* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen
* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr.

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften:

Navn og e-mail (projektleder)

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor)

Underskrift (projektleder)

Dato

1.142.280,00

Projektitel:

Budget/regnskabspost

1

Budget for 2021
(det ansøgte beløb ekskl. evt.
medfinansiering)

Løn til medarbejder - Projektleder

364.000,00

Løn til medarbejder - bevægelsesbrobygger

577.200,00

Løn til medarbejder - Vejleder Frivilligcenter
Silkeborg

90.480,00

Løn til medarbejder - Instruktør i forening

48.000,00

Løn til medarbejdere - andre aktører

Arbejdsplads
2

Idrætskontingenter

3

Transport

6.800,00

4

Informationsaktiviteter

7.000,00

Kurser
5

Revision
Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering

10

30.800,00

20.000,00
0,00
1.144.280,00

Forventede indtægter fra projektet
Nettoudgifter

1.144.280,00

* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.
* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, ska
* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr.

Navn og e-mail (projektleder)

Underskrift (projektleder)

Budget- og regnskabsskem

Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budg
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retnin

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Noter

Projektleder, 20 timer/uge, lønsats = 350 kr./time, 52 uger
Bevægelsesbrobygger, 37 timer/uge, lønsats = 300
kr./timer, 52 uger
Vejleder håndholdt indsats, 6 timer/uger, lønssats 290
kr./time, 52 uger
Instruktør til foreningstilbud i dagtimerne, honorar 200 kr.
pr. gang, 40 uger, 6 foreninger
Fritidskonsulent, Sundhedskonsulent, leder Frivilligcenter,
17.500,00 sektionsleder, DGI Forenignskonsulent: mødeaktivitet,
sparring, rådgivning. 50 (sats 350 kr.) timer pr. år
3.200,00 Løbende udgifter pr. år. Teknologileje og mobilabonnement
Kontingent for 12 uger til foreningsaktivitet/borger = 200
kr. Antal borger = 154
Foreningsmøder/udvikling, samarbejdsmøder, lokale
netværksmøder, nationale
workshop/netværksarrangementer (Statens lave takst for
transportgodtgørelse 2019 er anvendt)
1 x temamøde sagsbehandler = 3.000 kr.,
materialeudvikling = 4.000 kr.
Foreningskurser (spotkurser) og instruktørkurser
[Udgift til revision budgetteres pba. overslag fra revisor.
Vær opmærksom på STARs revisionsgrænse]
20.700,00
[Oplys hvor indtægten stammer fra]

nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom t

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften:

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor)

Dato

Budget- og regnskabsskema

kema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.
delse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.

Regnskab for 2021
(ekskl. evt.
medfinansiering)

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Difference mellem
budget og regnskab
364.000,00
577.200,00
90.480,00
48.000,00

0,00

0,00
30.800,00

6.800,00

7.000,00
20.000,00
0,00
0,00

1.144.280,00
0,00

0,00

iftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen

Noter

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

Projektitel:

Budget/regnskabspost

1

Budget for 2022
(det ansøgte beløb ekskl. evt.
medfinansiering)

Løn til medarbejder - Projektleder

336.000,00

Løn til medarbejder - bevægelsesbrobygger

532.800,00

Løn til medarbejder - Vejleder Frivilligcenter
Silkeborg

83.520,00

Løn til medarbejder - Instruktør i forening

48.000,00

Løn til medarbejdere - andre aktører

Arbejdsplads
2

Idrætskontingenter

3

Transport

6.400,00

4

Informationsaktiviteter

2.000,00

5

Kurser

10.000,00

Revision

15.000,00

Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering
10

29.800,00

1.063.520,00

Forventede indtægter fra projektet
Nettoudgifter

1.063.520,00

* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.
* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, ska
* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr.

Navn og e-mail (projektleder)

Underskrift (projektleder)

Budget- og regnskabsskem

Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budg
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retnin

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Noter

Projektleder, 20 timer/uge, lønsats = 350 kr./time, 48 uger
Bevægelsesbrobygger, 37 timer/uge, lønsats = 300
kr./time, 48 uger
Vejleder håndholdt indsats, 6 timer/uge, lønssats 290
kr./time, 48 uger
Instruktør til foreningstilbud i dagtimerne, honorar 200 kr.
pr. gang, 40 uger, 6 foreninger
Fritidskonsulent, Sundhedskonsulent, leder Frivilligcenter,
17.500,00 sektionsleder, DGI Forenignskonsulent: mødeaktivitet,
sparring, rådgivning. 50 timer pr. år (sats 350 kr./time)
3.200,00 Løbende udgifter pr. år. Teknologileje og mobilabonnement
Kontingent for 12 uger til foreningsaktivitet/borger = 200
kr. Antal borgere = 149
Foreningsmøder/udvikling, samarbejdsmøder, lokale
netværksmøder, nationale
workshop/netværksarrangementer (Statens lave takst for
transportgodtgørelse 2019 er anvendt)
Materialeudvikling 2.000 kr.
Foreningskurser (spotkurser) og instruktørkurser
Revision
20.700,00
[Oplys hvor indtægten stammer fra]

nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom t

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften:

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor)

Dato

Budget- og regnskabsskema

kema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.
delse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.

Regnskab for 2022
(ekskl. evt.
medfinansiering)

Medfinansiering
(samt evt. tilskud fra
andre tilskudsgivere)

Difference mellem
budget og regnskab
336.000,00
532.800,00
83.520,00
48.000,00

0,00

0,00
29.800,00

6.400,00

2.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00

1.063.520,00
0,00

0,00

iftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen

Noter

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]

13 Drøftelse af projektet Bevæg dig - sammen
13.3 - Bilag: Bilag 1. Hensigtserklæring Bevæg dig - sammen. Silkeborg Kommune
DokumentID: 8073695

Hensigtserklæring projekt Bevæg dig – sammen

Nedenstående parter indgår en hensigtserklæring om at samarbejde om projekt Bevæg dig –
sammen, hvis der fås midler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (FL §
17.4925.10).
Formålet med Bevæg dig – sammen er at udvikle en samarbejdsmodel på tværs af kommunale
forvaltningsområder og civilsamfundet med henblik på at styrke borgernes fysiske, mentale og
sociale helbred som led i en sundhed-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.
Projektperioden er 1. december 2019 til 1. december 2022.
Nærmere samarbejdsmodel og rollefordeling udarbejdes hvis projektet får bevillingen af STAR.

16 Gensidig information - orientering
16.1 - Bilag: Kulturpuljer 2019 - status 24.10.2019
DokumentID: 8050945

Kulturpuljer 2019 - status
pr. 24.10.2019
Budget 2019

Budget

Ungepuljen
Muffis: Rock The Region
Emma Andersen og Anne Gjørup: Litteraturfestival SilkeOrd
Emanuel Paulo: Sommerfestival
Henrik Vedel: Live session video
Bevilget tilskud i alt

51.000 kr.

Kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse
Sinding Kulturforening: Koncert Ester Brohus
Sinding Kulturforening: Krabasken opfører Melodi Grandprix 50 år
Vium-Hvam Kultur og Multihus: Foredrag med Per Larsen
Thorning Forsamlingshus: Koncert Nalle and his cracy Ivans
Thorning Forsamlingshus: Koncert Allan Taylor
Salten Borgerhus: Kim Larsen mindeaften m. Anders Munch
Sinding Kulturforening: Foredrag Jørgen Skouboe
Vium-Hvam Kultur og Multihus: Kim Larsen mindeaften
Vium-Hvam Kultu og Multihus: Foredrag Ruth Brik Christensen
Gjessø Forsamlingshus: Koncert med Sunny
Vinding: Koncert med Nalle and his crazy Vikings
Bevilget tilskud i alt

76.000 kr.

De Frie Kulturelle Midler
Teater
Silkeborg Teaterkreds: Flydende teater
Magistraten
Tilskud til teater i alt
Musik
Silkeborg Folk club: Folkfestival
Kunstnerkollektivet: Schubertiadekoncert
SIND: Handijazz koncert
Silkeborg Motetkor: Koncert Silkeborg Kirke
Foreningen Norden: Koncert med Nordens Tone
Silkeborg Classic: Silkeborg Classic Concerts
Rampelys: Koncerter under Folkemødet 2019
Tilskud til musik i alt

Bevilget
tilskud

Restbudget
32.600 kr.

4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
18.400 kr.
34.278 kr.
4.600 kr.
2.070 kr.
4.324 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
3.220 kr.
2.760 kr.
1.748 kr.
4.600 kr.
41.722 kr.
871.000 kr.

1.714 kr.
29.750 kr.
75.000 kr.
104.750 kr.

14.700 kr.
3.332 kr.
8.820 kr.
13.230 kr.
4.900 kr.
29.400 kr.
29.400 kr.
103.782 kr.

Kunstudstillinger
Keramisk værk Poggi Italien: Keramisk værk
Institut Funder Bakke: Kunstudstillinger og festival ny klassisk musik
Museum Silkeborg: Udstilling Eventyrdronningen
Kunstnergruppe Sejs-Svejbæk: Midsommerkunstudstilling
Disponeret til kunst i byrummet
Tilskud til kunstudstillinger i alt

50.000 kr.
46.000 kr.
69.000 kr.
9.200 kr.
300.000 kr.
474.200 kr.

Andet
Disponeret til kulturelle aktiviteter i Kjellerup
Lagerleje Thorning Friluftsspil
Lagerleje Riverboat
Kulturprisarrangement
Dansk-Ungarsk Venskabsforening: Rejse til Ungarn
Jørgen Michaelsen: Udgivelse af bogen "På streg med livet"
Alderslyst Action 2019
Tilskud til andet i alt

50.000 kr.
30.000 kr.
9.200 kr.
37.554 kr.
9.200 kr.
9.200 kr.
41.400 kr.
186.554 kr.

Disponeret af frie midler i 2020
Silkeborg Classic: Historien om en soldat

65.000 kr.

16 Gensidig information - orientering
16.2 - Bilag: KFIU Årshjul 2020 - revideret 30.10.2019
DokumentID: 8064651

Årshjul Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2020
Revideres løbende – senest 30. oktober 2019
EMN-2017-07099
Dialogmøder på udvalgsmøder
Udvalget får mulighed for at drøfte indholdet af dialogmøderne på det forudgående, ordinære
udvalgsmøde, med henblik på at kvalificere drøftelserne. Det tilstræbes at udvalget forud for
dialogmøderne modtager en dagsorden pr. mail.
Dialog- / temamøder
På udvalgets ordinære møder forud for et dialog- / temamøde aftales hvem der deltager, ud
fra et oplæg fra forvaltningen. Forud for dialog- / temamødet modtager udvalget pr. mail en
dagsorden inkl. relevante bilag.
Møder kan holdes ude hos samarbejdspartnere og interessenter.
Årshjul 2020
Måned
Januar

Februar

Marts

April

Dato
6. januar

Aktivitet
Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

9. januar

Nytårsmøde med kulturinstitutioner, festivaler,
vækstlag, foreninger, idræts- og fritidsinstitutioner m.v.

11. januar

Uddeling af kulturpris

3. februar

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde med EliteSilkeborg

6. februar

Dialogmøde med forsamlingshusene kl. 19.00 – 21.00

(afventer)

Kommunefodboldmøde (formand)

2. marts

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde med KunstCentret Silkeborg Bad

(afventer)

Idrætsrådets repræsentantskabsmøde (åben invitation)

10. marts

Idrætsprisfest

30. marts

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Kulturråd
- Dialogmøde Idrætsråd

Uge 14 (mandag –
torsdag eller tirsdag
til fredag)

Studietur for KFIU til Albisola, Italien

16. – 17. april

Bibliotekspolitisk årsmøde i Sønderborg

29. april

Dialog- / temamøde kl. 17 – 21, f.eks. Silkeborg
Bibliotekerne

Maj

Juni

(afventer)

Idrætskonferencen IDAN 2020 (kun lige år)

4. maj

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

(afventer)

KL´s Kultur- og Idrætskonference

8. juni

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

9. juni

Budgetmøde kl. 8.30 – 14.00

10. – 14. juni

Folkemødet på Bornholm med Outdoor som tema

Juli
August

Ingen møder
10. august

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Museum Jorn

20. – 21. august

Kulturmødet på Mors

September

7. september

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Jysk Musikteater

Oktober

5. oktober

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Kulturråd
- Dialogmøde Idrætsråd

21. oktober

Dialog- / temamøde kl. 17 – 21, f.eks. Den Kreative
Skole

(afventer)

Deltagelse i Fritidsrådets møde

November

2. november

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

December

7. december

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

