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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06083

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
Kl. 13.00 Dialogmøde med direktør Iben From og formand Kirsten Lindahl, KunstCentret
Silkeborg Bad, som orienterer udvalget om KunstCentrets arbejde med udviklingen af en 10
års plan.
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2 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra FDF Møgelø
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-04051

Resume
FDF Møgelø har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 2 mio. kr.
Formålet med projektet er at modernisere lejrcentret Juulsborg på Møgelø og dermed skabe
fremtidssikrede rammer for brugen af lejrcentret og naturen omkring. I det samlede projekt
indgår opførelse af ny overnatningsbygning, renovering af det eksisterende Juulsborg,
opførelse af køkken- og toiletbygning, anlæg af udvendige frilufts- og naturaktiviteter samt
etablering af nyt spildevandsanlæg.
Projektet har et samlet budget på 19,1 mio. kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til FDF Møgelø,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år fra 1. januar 2020 indtil 31. juni
2020,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at FDF Møgelø efterfølgende fremsender
regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler direktionens indstilling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Side 4

Beskrivelse af sagen
FDF Møgelø har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 2 mio. kr.
Formålet med projektet er at modernisere lejrcentret Juulsborg på Møgelø og dermed skabe
fremtidssikrede rammer for brugen af lejrcentret og naturen omkring. I det samlede projekt
indgår opførelse af ny overnatningsbygning, renovering af det eksisterende Juulsborg,
opførelse af køkken- og toiletbygning, anlæg af udvendige frilufts- og naturaktiviteter samt
etablering af nyt spildevandsanlæg.
Projektet har et samlet budget på 19,1 mio. kr.
Ansøger skriver om formålet 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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Projektets økonomi:
Der er tale om et stort projekt, som ansøger ønsker at bygge i etaper over de kommende par
år. Ansøger søger om et anlægstilskud på 2 mio. kr. som er det maksimale tilskud det er
muligt at give fra puljen. Et tilskud på 2 mio. kr. vil svare til ca. 10 % af projektets samlede
budget.
Ansøger har opsparet 2,5 mio. kr. til projektet og har derudover tilsagn om et
kreditforeningslån på 4 mio. kr. Med et tilskud fra Silkeborg Kommune vil der være et
finansieringsbehov på yderligere ca. 10,5 mio. kr. som ansøger vil forsøge at skaffe via lokale
og nationale fonde.
Da ansøger først forventer at gå i gang med første etape af projektet i foråret 2020 og da
puljen til medfinanisering af lokalt initierede projekter er ved at være brugt for 2019 foreslås
det, at et eventuelt anlægstilskud gives med rådighed fra 1. januar 2020.
Ejerforhold:
FDF Møgelø ejer hele det område på Møgelø som projektet vedrører og vil stå som ejer efter
gennemførelse af projektet.
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Miljøforhold og myndighedsgodkendelser:
FDF Møgelø har gennem et stykke tid været i dialog med Kommunen om udformning af
projektet. Kommunen har ifølge ansøger meddelt landzonetilladelse og dispensation fra sø- og
åbeskyttelseslinjen til opførelse af ny overnatningsbygning samt ombygning og udvidelse af
eksisterende tilbygning.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2020, når der overføres 1,66 mio. kr. fra
puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for, at hjemtage en del
af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter_250917
- 7964516)
2 (Prospekt for Det ny Juulsborg, lav opløsning - 7964518)
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3 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-04231

Resume
Silkeborg Bunkermuseum har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 2 mio. kr. til
reetablering samt forbedret adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad.
Projektet har et samlet budget på 5 mio. kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 2 mio. kr. til Silkeborg
Bunkermuseum under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. maj 2020,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg Bunkermuseum efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes under de i
direktionens indstilling anførte forudsætninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Bunkermuseum har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 2 mio. kr. til
reetablering samt forbedret adgang til befalingsbunkeren på Silkeborg Bad.
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Bunkermuseet ønsker at forbedre adgangsforholdene til netop bunkeren, således at der skabes
adgang også for gangbesværede og handicappede. Derudover skal bunkeren istandsættes som
den så ud i 1943. Endelig skal der etableres passende rum foran bunkeren så store grupper på
50-100 gæster kan modtages i tørvejr under guidede ture.
Projektet har et samlet budget på 5 mio. kr.
Ansøger skriver om formålet 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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Projektets økonomi:
Ansøger søger om et tilskud på 2 mio. kr., hvilket svarer til 50% af projektets samlede budget.
Af budgettet på i alt 5 mio. kr. vil ca. 3,5 mio. kr. gå til etablering af forbedrede
adgangsforhold til bunkeren, mens 1 mio. kr. vil blive brugt på at føre bunkeren tilbage til,
som den så ud i 1943.
Ansøger oplyser, at de er bevilliget 2 mio. kr. på Finansloven 2019 og 2020.
Af finansloven for 2019 fremgår følgende:
82. Silkeborg Bunkermuseum
Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 som tilskud
til at forbedre adgangsforholdene for gangbesværede og handicappede på
Silkeborg Bunkermuseum. Tilskuddet kan også bidrage til genopførelse af
historiske bygninger, herunder genåbning af Generalens kommandobunker,
således at denne reetableres, og der gives til adgang til turister.
Derudover oplyser ansøger, at de har mundtligt tilsagn om 1 mio. kr. fra Realdania under
forudsætning af Silkeborg Kommunes støtte til projektet. I tilfælde af at Silkeborg Kommune
støtter med det ansøgte beløb og under forudsætning om at tilsagnet fra Realdania står ved
magt, er finansieringen af projektet dermed på plads.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Bunkermuseet etablerer sig på kommunens grund og i en af kommunens bygninger
(Generalstabsbunkeren) og projektet fordrer derfor en brugstilladelse fra Silkeborg Kommune
til Silkeborg Bunkermuseum. Ejendomme udarbejder denne i samarbejde med Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, når omfanget af bunkermuseets brug er afklaret.
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Der vil derudover være behov for et tillæg til den driftsaftale som KunstCentret Silkeborg Bad
har med Silkeborg Kommune. Ejendomme vil udforme denne.
Ansøger er i dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om projektet.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 1,660 mio. kr. fra
puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for, at hjemtage en del
af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Ansøgning Silkeborg-Bunkermuseum - 8017890)
2 (Forbedret adgang til Befalingsbunkeren-1 - 8017889)
3 (AnbefalingAdgangGeneralstabsbunker_fraKunstCentretSilkeborgBad - 8017888)
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4 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Sminge Sø Kajakklub
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-02128

Resume
Sminge Sø Kajakklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 216.250 kr. til etablering
af nye klubfaciliteter. Projektet har et samlet budget på 432.500 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 216.000 kr. til Sminge Sø
Kajakklub under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. maj 2020,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Sminge Sø Kajakklub efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes under de i
direktionens indstilling anførte forudsætninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sminge Sø Kajakklub har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 216.250 kr. til etablering
af nye klubfaciliteter. Projektet har et samlet budget på 432.500 kr.
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Sminge Sø Kajakklub trak i foråret 2019 en lignende ansøgning, men efter at have fået
klarhed over mulig placering af klubfaciliteterne har klubben nu fremsendt fornyet ansøgning.
Sminge Sø Kajakklubs nuværende klubhus ligger på arealer nær Svostrup Renseanlæg og
består af 2 ældre skurvogne, hvor den ene er til kajakker, og hvor imellem der er bygget
opbevaringsfaciliteter til øvrige kajakker og enkelte kanoer. Skurvognene er ifølge ansøger
efterhånden så gamle, at de er svære at vedligeholde. Der er ingen el, vand eller toilet.
Klubben oplyser, at de har behov for mere plads til kajakker, da de har oplevet en god
medlemstilgang på det seneste.
Projektet
Planen er at fjerne det eksisterende byggeri og erstatte det med dels en lidt større, brugt
pavillon i god stand, dels nogle skibscontainere, der giver en sikker og stabil opbevaring af
materiel. De sidstnævnte inddækkes og overdækkes, så de kommer til at syne som en helhed.
De males i en neutral farve.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Der søges om 50 % tilskud til projektet, som har en samlet værdi af 432.500 kr.
Egenfinansieringen skal skaffes ved ansøgninger til fonde og andre givere; derudover har
klubben selv midler, som planlægges anvendt til projektet ligesom der i finansieringen er
indregnet værdi af frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde er indregnet med en værdi på 60.000
kr., hvilket svarer til knap 14 % af projektets samlede budget.
Frivillige timer kan jf. retningslinjerne for puljen indregnes til 100 kr. pr. time, hvilket betyder,
at ansøger skal bruge 600 frivillige timer på projektet. Værdien af de frivillige timer udgør
mindre end de 20 % af det samlede budget, som er den grænse, der er fastlagt i
retningslinjerne.
Klubfaciliteterne ligger på kommunal grund, hvor ansøger har en benyttelsesaftale. På grund af
planer om ændringer af Svostrup Renseanlæg ønsker Silkeborg Forsyning ifølge ansøger ikke
at indgå en langvarig benyttelsesaftale på nuværende tidspunkt. Ansøger har fået tilsagn om
at kunne blive på grunden, men anlægget er flytbart, hvis der skulle blive behov for det.
Ansøger oplyser, at der er givet dispensation i forhold til lokalplan og søbeskyttelseslinje.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,216 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 0,180
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for, at
hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.
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Bilag
1 (Ansøgning Sminge Sø Kajakklub - 8046287)
2 (Ansøgning SK 1.2 - 8046290)

Side 12

5 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-04491

Resume
Foreningen Iller Hinderbahn har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 140.000 kr. til
etablering af aktivitetsområde i form af en forhindringsbane i Iller.
Projektet har et samlet budget på 336.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 140.000 kr. til Iller
Hinderbahn under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. maj 2020,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Iller Hinderbahn efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes under de i
direktionens indstilling anførte forudsætninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Foreningen Iller Hinderbahn har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 140.000 kr. til
etablering af aktivitetsområde i form af en forhindringsbane i Iller.
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Projektet har et samlet budget på 336.000 kr.
Med projektet ønsker foreningen at skabe et aktivitetsområde i Iller med mulighed for motion
og leg mv. Konkret består i projektet i at etablere en forhindringsbane, som er inspireret af
baner som forsvaret bruger til bl.a. militær femkamp, men i tilpasset form, så alle kan være
med.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”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. 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 mulighed for at dyrke en anderledes motionsform
eller i det hele taget komme i gang med idræt.
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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Projektets økonomi:
Ansøger søger om et tilskud på 140.000 kr., hvilket svarer til ca. 40 % af projektets samlede
budget. Foreningen har på nuværende tidspunkt fået ca. 50.000 kr. fra forskellige aktører.
Øvrig finansiering forventes søgt hos bl.a. Nordeafonden og Lokale- og Anlægsfonden samt hos
lokale virksomheder.
Da foreningens bestyrelse er opmærksom på, at banen skal overholde en række krav og regler
vedrørende legepladser ønsker bestyrelsen, at banen opføres af professionelle. Det samlede
budget på 336.000 kr. er betaling til professionel aktør for opførelse af banen. Foreningen har
indhentet tre tilbud på opførelsen.
Der indgår dermed ikke værdi af frivilligt arbejde i egenfinansieringen.
Ejerforhold og myndighedsgodkendelser:
Den grund, hvor banen ønskes etableret er ejet af selskabet Haugaard Iller i/s. Foreningen har
indgået vederlagsfri 15-årig lejekontrakt på arealet. Det vil formentlig være en forudsætning
for Kommunens mulighed for at give anlægstilskud, at der er indgået lejekontrakt med en
længde der svarer til den forventede levetid for anlægget.
Ansøger oplyser, at det er bestyrelsens opfattelse, at levetiden for anlægget vil være ca. 15 år.
Selve redskaberne på banen vil være ejet af ”Iller Hinderbahn”.
Ansøger oplyser, at der er søgt om landzonetilladelse og at foreningen vil søge om
byggetilladelse, når landzonetilladelsen er givet.
Ansøger skriver i ansøgningen, at de ønsker at indgå aftale med Kommunen om vedligehold af
banen.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,140 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 0,117
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for, at
hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Ansgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter - Iller Hinderbahn 8019361)
2 (Støtteudtalelse Iller Hinderbahn Ans Skole - 8019366)
3 (støtteerklæring iller hinderbahn Ans IF - 8019369)
4 (Støtterklæring Spejderne - 8019368)
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6 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-04584

Resume
Silkeborg El og Svæv har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 125.000 kr. til etablering
af tilbygning til eksisterende klubhus med toilet og opbevaringsfaciliteter.
Projektet har et samlet budget på 250.000 kr.
Sagen fremsendes med henblik på høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende
beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd.

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at beslutte om der skal gives tilsagn om anlægstilskud på 125.000 kr. til Silkeborg El og
Svæv under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. maj 2020,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads og at
alle myndighedsmæssige forhold er afklaret,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Silkeborg El og Svæv efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes under de i
direktionens indstilling anførte forudsætninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Silkeborg El og Svæv har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 125.000 kr. til etablering
af tilbygning til eksisterende klubhus med toilet og opbevaringsfaciliteter.
Projektet har et samlet budget på 250.000 kr.
Ansøger skriver om formålet med projektet:
”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.”
Om den lokale opbakning skriver ansøger:
”Der er stor opbakning omkring Silkeborg El og Svæv. Flyvepladsens centrale placering (F.L.
Smidths Vej 3b i Silkeborg) i byen med offentlig transport er enestående. Brugerne er fra unge
til ældre, skoler, universitet og uddannelsesforløb for kommende dronepiloter. 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.”
Administrative bemærkninger til ansøgningen
Der søges om 50 % tilskud til projektet, som har en samlet værdi af 250.000 kr. I projektet til
250.000 kr. er indregnet udgiften til etablering af en brønd, som er forudsætning for etablering
af toiletfaciliteter. Brønden er etableret for ca. 1 år siden og kostede ca. 28.000 kr. at etablere
og udgiften hertil er finansieret via indsamlede midler.
Egenfinansieringen på i alt 125.000 kr. findes ved et allerede bevilliget tilskud fra Friluftsrådet
på 50.000 kr., puljemidler fra Modelflyvning Danmark på 28.000 kr. (indsamlet til
pumpebrøndsprojektet), samt 25.000 kr. af klubbens egne midler. Derudover er der indregnet
frivillige timer for i alt knap 22.000 kr.
Frivillige timer kan jf. retningslinjerne for puljen indregnes til 100 kr. pr. time, hvilket betyder,
at ansøger skal bruge ca. 220 frivillige timer på projektet. Værdien af de frivillige timer udgør
mindre end de 20 % af det samlede budget, som er den grænse, der er fastlagt i
retningslinjerne.
Det eksisterende klubhus (og tilbygningen) er placeret på kommunens grund.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 0,125 mio. kr. kan gives på bevilling 16
Tværgående aktiviteter anlæg, indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 0,104
mio. kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, fra bevilling 16 Tværgående
aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver kommunen mulighed for, at
hjemtage en del af anlægstilskuddet via momsrefusionsordningen, hvilket reducerer
kommunens nettoudgift.

Bilag
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1 (20191003 SES - ansgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter 8034421)
2 (Silkeborg El og Svæv - klubhus - 8068893)
3 (Silkeborg El og Svæv - model - 8068895)
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7 (Offentlig) Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sorring
LAN Party
Sagsbehandler: Dr 11629
SagsID: EMN-2019-05096

Resume
Sorring-Toustrup Idrætsforening og Sorring LAN Party (SLP) søger pga. deltagelse i CS Tour
2019/2020 om tilskud til leje af telt og generator i forbindelse med afvikling af Sorring LAN
Party 2020 (1.-3. maj 2020). Der søges om tilskud i størrelsesordenen 70.000 kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. fra De frie kulturelle midler, budget
2020

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sorring LAN Party fremhæver i ansøgningen:
”Sorring LAN Party (SLP) startede i 2015 i Sorring Forsamlingshus, og har siden 2015 udviklet
sig til det største LAN i Østjylland, med deltagelse af flere af de bedste nationale hold i
Danmark.
Brandet SLP er opstået i et samarbejde mellem Sorring-Toustrup Idrætsforening (STIF) og
eventmanager Rasmus Hoberg, der ejer brandet SLP. Der er en stor lokal opbakning, og i
forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af LAN’et, er der tilknyttet op mod 100
frivillige fra både lokalområdet og resten af kommunen.
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.
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Kravet for at kunne være en del af dette er, at der minimum skal være 300 pladser og en
præmiesum på min. 25.000 kr. 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.
STIF og SLP ansøger om tilskud på 70.000 kr. til leje af telt og generator ifm. afvikling af
Sorring LAN Party 2020. Se vedhæftede budget.”
Kulturrådet udtaler
Silkeborg Kulturråd vurderer at ansøgningen ikke er støtteværdig. Silkeborg Kulturråd udtaler
blandt andet:
”Arrangementet er et idrætsarrangement indenfor disciplinen E-sport og en del af CS – Tour –
Danish National CS Tour og dermed underlagt denne organisations regelsæt og krav til
finansiering mm.
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 kulturelt eller kunstnerisk projekt.”

Bilag
1 (Sorring LAN Party - Ansøgning til de Frie Kulturelle Midler - 8047710)
2 (Sorring LAN Party - Budget 2020 - 8047715)
3 (Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd - Sorring LAN Party - 8055394)
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8 (Offentlig) Drøftelse af forslag til handleplan 2020 for
realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik
2017-2024
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2018-02474

Resume
Der er udarbejdet forslag til handleplan 2020 til realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og
fritidspolitik 2017-2024, som forelægges til drøftelse. Handleplanen er et arbejdsredskab for
idrætsteamet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at handleplan 2020 drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet forslag til handleplan for 2020 til realisering af Silkeborg Kommunes idrætsog fritidspolitik for årene 2017-2024. Idræts- og fritidspolitikken indeholder seks strategiske
spor, som giver sit bud på, hvordan Silkeborg Kommune skaber et mangfoldigt og attraktivt
idræts- og fritidsliv.
Idræts- og fritidspolitikken er til for alle i Silkeborg Kommune – borgere, foreninger,
institutioner mv. Og politikken er et pejlemærke og en retning for udviklingen af idræts- og
fritidslivet i Silkeborg Kommune.
Handleplanen for 2020 er et arbejdsredskab for idrætsteamet i Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, og den tager udgangspunkt i idræts- og fritidspolitikken. Med
handleplanen 2020 vil vi arbejde bredt ud blandt kommunens mange aktører på idræts- og
fritidsområdet.
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Handleplanen er udarbejdet med input og efter drøftelse med Silkeborg Kommunes Fritidsråd.
Handleplanen forventes endeligt godkendt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsmøde i
december 2019.
Handleplanen indeholder strategiske handlinger til opfyldelse af de enkelte punkter/spor i
idræts- og fritidspolitikken. Under sporene er handlingerne for 2020 listet op.
SPOR 1 – Et idræts- og fritidsliv i udvikling
 DBU Velfærdsalliance – Fodbold for piger
 Lokaldysten
SPOR




2 – Partnerskaber
Sundhed for livet
Idræt- og integration
Skolestævner i håndbold og fodbold

SPOR 3 – Fysiske rammer inde og ude
 Facilitetsstrategi
 Udnyttelse af haller og sale
SPOR 6 – Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet
 Foreningskurser til frivillige ledere
Handleplanen er underlagt en prioritering, hvorfor det ikke nødvendigvis er alle af idræts- og
fritidspolitikkens strategiske spor, som hvert år nævnes med konkrete handlinger. Det
strategiske spor omkring outdooraktiviteter er eksempelvis løftet ind i outdoorsekretariatet,
ligesom sporet omkring events i høj grad varetages af kommunens eventkoordinator.
Idræts- og Fritidskonsulent Anders Christian Larsen deltager i behandling af punktet.

Bilag
1 (Handleplan 2020 - 8068806)
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9 (Offentlig) Drøftelse af forslag til Handleplan 2020 for
realisering af Kultursporet 2017 - 2024
Sagsbehandler: DR29568
SagsID: EMN-2015-13116

Resume
Der er udarbejdet forslag til handleplan for 2020 til realisering af Silkeborg Kommunes
kulturstrategi 2017 – 2024, som forelægges til drøftelse. Handleplanen er et arbejdsredskab
for Kulturteamet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at handleplan 2020 drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultursporet indeholder 7 strategiske spor, som giver sit bud på, hvordan vi i Silkeborg
Kommune kan leve det gode liv med et rigt kulturmiljø, byliv og en enestående natur.
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.
Handleplanen for 2020 er et arbejdsredskab for kulturteamet i Kultur- og
Borgerserviceafdelingen og skal ses som et appendiks/indstik i den overordnede strategi Kultursporet 2017 – 2024. Kulturteamet arbejder bredt ud blandt Silkeborg Kommunes mange
forskellige kulturaktører. Kulturteamet arbejder både understøttende og faciliterende samt
igangsættende og projektledende.
Handleplanen er udarbejdet med input og efter drøftelser med Silkeborg Kulturråd.
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Handleplanen forventes endeligt godkendt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsmøde i
december 2019.
Handleplanen indeholder strategiske handlinger til opfyldelse af de enkelte punkter/spor i
Kultursporet. Under sporene er handlingerne for 2020 listet op.
Spor 1 Et Kulturliv i udvikling






UD&LÆR version 2
Kultur på recept version 2
Samarbejde med plejesektoren
Kulturpuljer
Rytmisk Musikmiljø i Silkeborg Kommune

Spor 2 Særlige markører for Silkeborg Kunst- og kulturliv







Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører
Styrket netværk og samarbejder – Festivaler, foreninger, frivillige og vækstlag
Ny rammeaftale med Kedelhuset til ikrafttræden 1. januar 2021
Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole
Nordre Fælleshus
Understøttelse af ny forening bag Silkeborg Regatta

Spor 3 Synlighed




Digital platform for kulturtilbud
Synlighed på sociale medier, radio, mediesamarbejder mm.
Øget synlighed. Eksperimenter og nye tiltag.

Spor 4/5 Kunst og kultur i det offentlige rum (byrum og natur)








Strategi for kunst i det offentlige rum
Silkeborg Billedkunstråd
Silkeborg Gadekunst Festival
Udstillingsfaciliteter til billedkunsten
Levende byrum, Østjysk Vækstbånd, herunder:
o Identitet og kunstnerisk iscenesættelse – Silkeborg Bikepark og Skate- og
løbehjulspark ved Motorvejen
o Vækstlagsmiljøer indenfor billedkunstområdet
o Kunst i forbindelse med Silkeruten
o Ophold og miljø på Bindslevs Plads
o Kunstneriske tiltag ifm. gågaderenovering
Arrangementer og events (Sommerkoncert i Indelukket, Ballet i Indelukket, Børnenes
kulturdag, Alderslyst Action, Zulu sommerbio, Folkemøde, Gadeteaterfestival, m.fl.)

Spor 6 Børnekultur





Samarbejdsforum for børnekultur
Børnekultur i et hverdagsperspektiv, herunder
o Tollundmanden for de mindste
o Levende Musik i Skolen
o Hverdagsmagi i dagplejen
o Udbredelse af kendskabet til Statens Kunstfonds huskunstnerordning
Børnekultur med familien i fokus, herunder
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o Børnenes kulturdag
Outdoor som en del af børnekultur, herunder
o Sansevandringer for pædagoger og dagplejere
o Indtænkning af outdoorfaciliteter i forbindelse med UD&LÆR

Spor 7 Ungekultur






Ungekulturhus Amaliegade 1B
Ungepuljen
Tværgående samarbejder i ungekulturhuset Amaliegade 1B
Kommunikationsplatform for ungekultur
Levende Ungekultur, Østjysk Vækstbånd, herunder:
o Kortlægning og udvikling af unge-filmmiljøer
o Understøtte og kompetenceudvikle unge kulturarrangører

Handleplanens aktiviteter afvikles indenfor den økonomiske ramme i 2020.
Leder af Kulturteamet Stefan Kvamm deltager i behandling af punktet.

Bilag
1 (Handleplan for kulturteamet, 2020 - 7910185)
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10 (Offentlig) Godkendelse af indsatser under Kulturaftale
Østjysk Vækstbånd for 2020
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2017-03279

Resume
Der er udarbejdet indsatsbeskrivelser for implementering af sporene Levende Byrum og
Levende Ungekultur under Kulturaftale Østjysk Vækstbånd for 2020. Indsatsbeskrivelserne
indstilles til godkendelse.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at indsatsbeskrivelserne godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Randers, Silkeborg, Viborg og Horsens Kommune har siden 2008 haft et strategisk samarbejde
på kulturområdet. Dette samarbejde har været formaliseret i regi af Kulturregion Østjysk
Vækstbånd. Samtlige danske kommuner indgår i en kulturaftale med Kulturministeriet, og
Østjysk Vækstbånd er den aftale, som Silkeborg Kommune er en del af.
Den nuværende aftale for Kulturregion Østjysk Vækstbånd gjaldt oprindeligt for perioden
2016-2017. Denne aftale er siden blevet forlænget til og med 2020. Aftalens fokus er på to
spor i form af ”Levende Byrum” og ”Levende Ungekultur”.
Indsatser under Levende Byrum 2020 i Silkeborg Kommune:


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.
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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.

Indsatser under Levende Ungekultur 2020 i Silkeborg Kommune:




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 får mulighed for, at eksperimentere med alt fra
idé- og konceptudvikling, over booking, branding og markedsføring til praktisk afvikling
af små eller mellemstore events.

Der er i budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. til Silkeborg Kommunes deltagelse i Østjysk
Vækstbånd.

Bilag
1 (Indsatsbeskrivelser og budget for Levende ungekultur og Levende byrum 2020 - 8016223)
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11 (Offentlig) Drøftelse vedrørende udarbejdelse af
strategi for kunst i offentligt rum i Silkeborg Kommune
2020 - 2028
Sagsbehandler: DR11629
SagsID: EMN-2019-04455

Resume
Med afsæt i anlægsbudgetposten på 12 millioner kroner ”Kunst i byrummet, Bindslevs Plads
mv.” (budgetforslag 2020-2028), har administrationen ansøgt Statens Kunstfond om
assistance til udarbejdelse af en strategi for kunst i det offentlige rum. Statens Kunstfond har
tilgodeset ansøgningen, og allokeret 25.000 kr. øremærket til konsulentydelse i forbindelse
med udarbejdelse af strategien. Derfor bedes udvalget drøfte om, og eventuelt hvordan, de
ønsker at blive involveret i udarbejdelsen af kunststrategien.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at det drøftes hvordan udvalget ønsker at blive involveret i udarbejdelsen af strategi for
kunst i det offentlige rum

Beslutning
Udvalget ønsker indledningsvist en temadrøftelse i kommende møde, og på baggrund heraf
tage stilling til udvalgets videre inddragelse i processen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetforslag 2020 er der angivet 12 millioner afsat til kunst i det offentlige rum over
perioden 2020 – 2028.
Med afsæt i denne budgetpost har administrationen ansøgt Statens Kunstfond om assistance
til udarbejdelse af strategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune. Statens
Kunstfond har for nylig oprettet puljen ”Strategi for kunst i det offentlige rum”, og Silkeborg
kommune er en af de første kommuner der har søgt puljen.
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Statens Kunstfond har tilgodeset ansøgningen fra Silkeborg Kommune og allokeret 25.000 kr.
øremærket til konsulentydelse i forbindelse med udarbejdelse af strategien – se bilag.
En strategi for kunst i det offentlige rum er relevant af flere grunde:





En strategi skal sikre sammenhæng og kvalitet i den måde hvorpå der arbejdes med
kunst i det offentlige rum og de midler der er afsat til indsatsen.
I en strategi kan der fastsættes rammer for hvordan der praktisk bliver arbejdet med
opførelsen af kunstværkerne. Herunder armslængde og kontakt til kunstnere.
Strategien skal skabe bevidsthed om hvordan kunst kan spille ind i andre af Silkeborg
Kommunes planer og strategier. Blandt andet i arbejdet med planstrategi, opførelse af
nye bygninger og faciliteter, og i outdoor regi.
En strategi kan fungere som et godt og langsigtet redskab i forbindelse med
fondssøgning til realisering af kunstværker og andre tiltag på kunst- og kulturområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af strategi skal der træffes en række overordnede valg og
retninger for strategien. F.eks. hvorvidt strategien skal fokusere på monumentale blivende
kunstværker med det æstetiske i fokus, socialt aktiverende og involverende værker,
kunstværker der løser et praktisk behov (som f.eks. vejvisning) – eller noget helt fjerde.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bedes drøfte, hvordan de kunne forestille sig at tage del i
det indledende arbejde vedrørende retning og rammer for kunststrategien. Kunne udvalget
f.eks. tænke sig et fagligt oplæg om hvad en kunststrategi kan indeholde, en rundtur til
forskellige typer af kunstværker i det offentlige rum (for eksempel i boligsociale områder), eller
noget andet.

Bilag
1 (Ansøgning til Statens Kunstfond vedrørende kunststrategi Silkeborg Kommune - 8013319)
2 (Svarbrev - Statens Kunstfond vedrørende kunststrategi Silkeborg Kommune - 8013332)
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12 (Offentlig) Beslutning om indgåelse af ny rammeaftale
mellem Silkeborg Kommune og Jysk Musikteater
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2019-02455

Resume
Rammeaftalen mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg, for
Jysk Musikteater udløber pr. 31. december 2019, hvorfor der skal laves en ny aftale med
virkning fra 1. januar 2020. Der har i efteråret 2019 været afholdt såvel politiske som
administrative dialogmøder mellem Jysk Musikteater og Silkeborg Kommune. På den baggrund
præsenteres nu forslag til endelig 4-årig rammeaftale, gældende fra 2020 til 2023.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at den nye rammeaftale godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jysk Musikteater og Silkeborg Kommune har for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019
indgået rammeaftale for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musikteater. Silkeborg Kommune og
Jysk Musikteater skal indgå ny rammeaftale til ikrafttræden pr. 1. januar 2020.
Silkeborg Kommune har ydet Fonden Jysk Musikteater et årligt driftstilskud på 7.060.869 kr. i
årene 2018 og 2019. Et årligt tilskud til produktion af musical på 150.000 kr. blev fra 2019
tillagt driftstilskuddet. Jysk Musikteater har et stort ansvar og en vigtig rolle i forhold til at
udfolde og understøtte et stærkt kulturliv i Silkeborg Kommune.
Det er Silkeborg Kommune, og herunder Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ønske, at
potentialet i Jysk Musikteater udfoldes bedst og mest muligt til glæde og gavn for Silkeborg
Kommunes borgere og øvrige interessenter omkring Jysk Musikteater. ”Silkeborg Kommune vil
med rammeaftalen sikre, at Jysk Musikteater gennem sin arrangementsvirksomhed er et
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fyrtårn inden for scenekunsten og dermed indtager en vigtig position i det samlede
kulturudbud i kommunen.” (Rammeaftale 2018 – 2019)
På udvalgsmøde 3. juni 2019 drøftede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget de overordnede linjer
for ny rammeaftale. Drøftelser tog afsæt i bilaget ”Notat med opmærksomhedspunkter til
drøftelser vedrørende Jysk Musikteater” samt bilaget ”Udkast til ny Rammeaftale mellem
Silkeborg Kommune og Jysk Musikteater” og det hertil relaterede ”Bilag til rammeaftale –
udkast til evalueringsskabelon” samt bilaget ”Jysk Musikteater – Strategi 2021”.
Udkast til ny rammeaftale samt evalueringsskabelon blev forelagt Jysk Musikteaters direktør
og bestyrelsesformand, som blev inviteret til dialogmøde med Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
På udvalgsmøde 9. september 2019 giver Jysk Musikteaters direktør og bestyrelsesformand
input vedrørende fremtidig rammeaftale.
Siden har der været en løbende dialog mellem Jysk Musikteaters administrative ledelse og
Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
11. oktober 2019 fremsender Jysk Musikteater på vegne af bestyrelsen for Fonden Musik- og
Teaterhuset, Silkeborg et oplæg til ny rammeaftale.
Dette forslag er nu delvist indarbejdet i det administrative oplæg til en ny rammeaftale med
mindre redaktionelle tilretninger samt enkelte større ændringer.
Jysk Musikteater har ønsket en 4-årig aftale mod Kultur- og Borgerserviceafdelingens forslag
om, at aftalerne fremadrettet gøres 2-årige. Ønsket fra Jysk Musikteater om en 4-årig aftale er
imødekommet.
Jysk Musikteater har ønsket, at Kedelhuset, hvis selvstændige drift- og økonomiaftale udløber
31. december 2020, indarbejdes i Jysk Musikteaters nye rammeaftale. Kultur- og
Borgerserviceafdelingen anbefaler at der opretholdes 2 selvstændige rammeaftaler og at
Kedelhusets oprindelige tidsplan dermed følges. Dels er der tale om 2 særskilte økonomiaftaler
og dels har det siden Kedelhusets oprettelse i 2015 været en politisk intention, at Kedelhuset
fik sin særlige profil.
Evalueringsafsnittet tages ud og drøftes særskilt i en efterfølgende sag, idet der i
rammeaftalen lægges op til en mere dialogbaseret opfølgning.

Bilag
1 (Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Jysk Musik Teater - 01.01.2020 til 31.12.2023
- 8074926)
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13 (Offentlig) Drøftelse af projektet Bevæg dig - sammen
Sagsbehandler: DRV3009
SagsID: EMN-2018-00640

Resume
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har sammen med Beskæftigelsesafdelingen, Sundheds- og
Omsorgsafdelingen, DGI Midtjylland, Frivilligcenter Silkeborg, FOA og 3F ansøgt Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler til puljen ”Motion og fællesskab på recept”.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at indsatsen drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektet (Bevæg dig – sammen) skal udvikle en samarbejdsmodel hvor flere borgere skal
deltage i foreningsaktiviteter med fokus på bevægelse, som vil have en positiv betydning for
deltagernes fysiske, mentale og sociale helbred. Det forbedrede helbred forventes at have en
positiv betydning for deltagernes beskæftigelsessituation og/eller fastholdelse på
arbejdsmarkedet. Til at understøtte dette vil fokus være på en bevægelsesbrobygger, der skal
sikre de gode og lette overgange for borgeren fra kommunale indsatser til foreningslivets
tilbud. Der er i alt ansøgt styrelsen om 3.430.240 kr. over en 3-årig periode.

Bilag
1 (Ansøgning Bevæg dig - sammen. Silkeborg Kommune - 8073698)
2 (budget-og-regnskabsskema Bevægelse på recept - 8073696)
3 (Bilag 1. Hensigtserklæring Bevæg dig - sammen. Silkeborg Kommune - 8073695)
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14 (Offentlig) Orientering om revideret tidsplan vedr.
implementering af ny tildelingsmodel for selvejende haller
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2018-03070

Resume
I forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning på udvalgets ekstraordinære
møde 23. oktober 2019, orienteres udvalget om en revideret tidsplan for implementering af ny
tildelingsmodel for selvejende haller.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Udvalget har endvidere truffet afgørelse om, at Svend Thue Damgaard (A) vil være inhabil i de
planlagte individuelle dialogmøder med de selvejende haller.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afholdt ekstraordinært udvalgsmøde 23. oktober 2019. På
mødet besluttede udvalget, at det ønsker individuelle dialogmøder med de selvejende haller.
Udvalget besluttede desuden, for at give de selvejende haller tid til at implementere de nye
benyttelsesaftaler, at den nye tildelingsmodel træder i kraft senest 1. april 2020.
I forlængelse af beslutningen har forvaltningen udarbejdet en procesplan, som skitserer de
aktiviteter der skal lede frem til en ikrafttrædelse senest 1. april 2020:
-

Afholdelse af individuelle dialogmøder med selvejende haller og administrativ
udarbejdelse af referater: November – primo december 2019
Administrativ udarbejdelse af dagsorden til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget januar
2020: Medio december 2019
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-

Politisk drøftelse på baggrund af referater: Udvalgsmøde 6. januar 2020
Administrativ udarbejdelse af reviderede benyttelsesaftaler: Medio januar 2020
14 dages høringsfrist for selvejende haller på reviderede benyttelsesaftaler: Ultimo
januar – primo februar 2020
Administrativ opsamling på høringssvar, evt. tilretning af benyttelsesaftaler og
udarbejdelse af dagsorden til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget marts 2020: Medio –
ultimo februar 2020
Politisk drøftelse og godkendelse af reviderede benyttelsesaftaler på baggrund af
høringssvar: Udvalgsmøde 2. marts 2020
Underskrift af benyttelsesaftaler og implementering af tildelingsmodel: Medio – ultimo
marts 2020
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15 (Fortrolig) Godkendelse af igangsætning af proces for
erhvervelse af ejendom
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2018-02345
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16 (Offentlig) Gensidig information - orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06084

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Den 6. november 2019 deltog formanden Johan Brødsgaard (B) og næstformanden Rune
Kristensen (A) i dialogmøde hos Statens Kunstfond, DGI-byen i Aarhus.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering fra formanden:
Orientering fra udvalgsmedlemmer:


Evt. fra konferencer.

Orientering fra forvaltningen:








Orientering om status på dialogbaseret samarbejdsaftaler med Museum Jorn og
Museum Silkeborg.
Orientering om nytårsmøder med kulturinstitutioner, festivaler, vækstlag, foreninger,
idræts- og fritidsinstitutioner m.v.
Orientering om status på udvikling af GAME Silkeborg.
Orientering om status på Nordre Fælleshus.
Inspirationstur vedr. helhedsplan for Søholt.
Kulturpuljer pr. 24. oktober 2019 – se bilag.
Opdateret KFIU Årshjul 2020 – se bilag.

Bilag
1 (Kulturpuljer 2019 - status 24.10.2019 - 8050945)
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2 (KFIU Årshjul 2020 - revideret 30.10.2019 - 8064651)
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17 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 11.11.2019
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06085

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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