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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08858

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Orientering om status på revidering af Idrætsog Fritidspolitik
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2017-00896

Resume
Udvalget skal orienteres om status på administrationens arbejde med revideringen af Idrætsog Fritidspolitikken.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning og drøftet.
Ej til stede
Erling Prang

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
På fritidsrådsmødet 11. november 2015 drøftede Fritidsrådet idræts-, fritids- og
folkeoplysningspolitikken samt det tilhørende handlekatalog. Rådet besluttede, at både
politikken og handlekataloget skal gennemgå en revidering.
Siden besluttede man i Fritidsrådet at lade revideringsarbejdet følge udarbejdelse af
friluftsstrategien i kommuneplan 2017 med afsæt i mulige synergier mellem ny strategi og
revideret politik.
26. oktober 2016 afholdtes en større revideringsworkshop med indbudte aktører fra idræts- og
fritidsområdet, herunder både foreninger, aftenskoler, politikere etc. Og Fritidsrådet blev hørt
om opsamling på workshoppen på rådsmøde 25. januar 2017.
Idræts- og Fritidskonsulenten orienterer om status på revideringen af politikken herunder
indeholdende en opsamling på workshoppen inklusiv input fra Fritidsrådet.
Udkast til politikken eftersendes til udvalget mandag 30. januar.
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Borgerinddragelse
Relevante input til revideringen af politikken blev indhentet på workshop 26. oktober 2016
med deltagelse af idrætsforeninger, spejdergrupper, aftenskoler, politikere og andre relevante
aktører fra idræts- og fritidsområdet.
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3 (Offentlig) Udvælgelse af kandidater til Silkeborg
Kommunes Idrætspriser 2016
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-01120

Resume
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vælger ud fra de indstillede kandidater og indstillingen fra
Idrætsrådet Silkeborg Kommune vinderne af Silkeborg Kommunes Ungdomsidrætslederpris og
Silkeborg Kommunes Idrætslederpris.

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


at vinderne af de to priser udvælges.

Beslutning
To prismodtagere er valgt, offentliggørelse sker ved prisuddelingen 7. marts 2017.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge de gældende retningslinjer fra 10. januar 2011 for uddeling af idrætspriser og tillæg af
4. november 2015 om en ny ungdomsidrætslederpris udvælger Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget ud fra de indstillede kandidater og indstillingen fra Idrætsrådet vinderne af de
to priser. Begge prisvindere modtager 5.000 kr. fra Silkeborg Kommune.
Ifølge retningslinjerne uddeles Silkeborg Kommunes Ungdomsidrætslederpris til en leder under
25 år ”til en ungdomsidrætsleder i Silkeborg Kommune, der er aktiv i en af kommunens
idrætsforeninger. I udvælgelsen lægges der blandt andet vægt på, at prismodtageren er aktiv i
en lokal forening og med til at præge udviklingen af idrætten i foreningen”.
Silkeborg Kommunes Idrætslederpris uddeles ”til en idrætsleder i Silkeborg Kommune, der er
aktiv i en af kommunens idrætsforeninger. I udvælgelsen lægges der blandt andet vægt på, at
prismodtageren er aktiv i en lokal forening og med til at præge udviklingen af idrætten i
kommunen”.
Silkeborg Kommunes Idrætspriser, som tildeles idrætsudøvere ifølge retningslinjerne,
godkendes af Idrætsrådet og sendes til udvalget til orientering.
Alle priser uddeles ved arrangement 7. marts 2017 i JYSK arena.
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Borgerinddragelse
Alle idrætsforeninger har ifølge retningslinjerne kunnet indstille kandidater til lederpriserne til
Idrætsrådet.
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4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til hal 2 i
Gødvad
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2016-08243

Resume
Godkendelse af projekteringsbevilling til ny idrætshal i Gødvad i 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at projektbevillingen på 0,5 mio. kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018 til en ny hal i
Gødvad. Til begyndelse af dette arbejde søges frigivet 0,5 mio. kr. til projektering med mere.

Økonomi
Økonomistaben oplyser at, anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017.
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5 (Offentlig) Udpegning af 2 medlemmer fra Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget til politisk styregruppe for
anlægsprojekt på Søholt
Sagsbehandler: Dr1506
SagsID: EMN-2016-08685

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har i sit møde 16. januar 2017 udpeget Hans Okholm (F) og
Frank Borch-Olsen (C) til en politisk styregruppe for udarbejdelse af et politisk grundlag for
realisering af anlægsprojekt på Søholt. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal tilsvarende
udpege 2 medlemmer til den politiske styregruppe.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der udvælges to medlemmer til at indgå i en politisk styregruppe, som til
budgetseminaret i august 2017 skal frembringe et politisk beslutningsgrundlag for
realisering af et projekt på Søholt, jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning.

Beslutning
Mads Frandsen (V) og Rune Dreier Kristensen (A) er udpeget til at deltage i den politiske
styregruppe.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Tidligere beslutninger:
Økonomi- og Erhvervsudvalget tog i sit møde 16. januar 2017, under punkt 5, stilling til
udarbejdelse af politisk grundlag for realisering af anlægsprojekt på Søholt, og godkendte
følgende indstilling fra direktionen:
 at der udvælges to medlemmer til at indgå i en politisk styregruppe, som til
budgetseminaret i august 2017 skal frembringe et politisk beslutningsgrundlag for
realisering af et projekt på Søholt
 at der kan igangsættes en undersøgelse af de faktiske muligheder for etablering af en
multiarena på Søholt, således som beskrevet i direktionens anbefalinger nedenfor i
sagsbeskrivelsen
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at der afsættes en økonomisk ramme på 750.000 kr. til udgifter i forbindelse med
undersøgelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede Hans Okholm (F) og Frank Borch-Olsen (C).
Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen
Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen forelå nedenstående sagsbeskrivelse:
I budgetaftalen for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020 er det aftalt, at der skal
bygges et nyt Silkeborg Svømmecenter til at afløse Svømmecenter Nordvest. Blandt
forligsparterne er der enighed om, at det nye center skal placeres i eller omkring Søholt for
at styrke området som et regionalt kraftcenter for sport og idræt.
Det er endvidere aftalt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kultur -, Fritids- og
Idrætsudvalget nedsætter en projektgruppe, som skal frembringe et politisk
beslutningsgrundlag til realisering af projektet.
I budgetaftalen er følgende aftalt:
”I beslutningsgrundlaget skal blandt andet indgå mulige organisationsformer og
samarbejdspartnere, planforhold, anlæggets omfang, driftsøkonomi, udbudsform og tidsplan. I
analysen skal indgå mulige anlægs- og driftsmæssige synergier ved at tænke flere
sportsfaciliteter sammen i et stort center.”
”Beslutningsgrundlaget skal foreligge til politisk behandling forud for byrådets budgetseminar i
2017 i forbindelse med budgetforslag 2018.”
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet 2. januar 2017 orienteret om status på
svømmeklubbens forslag til et svømmecenter på Søholt, og for SIF Cyklings forslag om en
multiarena på Søholt.
Svømmeklubbens ønsker til indretning, organisering og finansiering af et nyt svømmecenter er
et forholdsvis konkret udspil. Udspillet fra svømmeklubben kommer efter en længere proces,
hvor kommunen har involveret svømmeklubben i at finde en løsning på behovet for et nyt
svømmecenter.
SIF Cyklings forslag om en multiarena udspringer af ønsket om etablering af en cykelbane i
Silkeborg samt en vision for en bedre udnyttelse af hele Søholtområdet ved at samle mange
sportsaktiviteter og forbinde aktiviteterne. I multiarenaprojektet foreslås, at
cykelbaneprojektet og svømmecenteret indgår i samme bygningskompleks, og at komplekset
gives en stor samlet volumen, der giver plads til mange andre sportsgrene, et sportshotel og
kontorerhverv.
Begge forslag er, som de er forelagt, betinget af såvel kommunal involvering som ekstern
finansiering til anlægget. Der er forskellige overvejelser om organiseringen af driften.
Svømmeklubbens og SIF Cyklings forslag er hver for sig umiddelbart attraktive at arbejde
videre med. Men projekterne skal nødvendigvis prioriteres, i og med der indgår et
svømmecenter i begge projekter.
Multiarenaen er det mest omfattende og visionære projekt. Derfor kan en videre afklaring
indledes med en undersøgelse af de faktiske muligheder for etablering af en multiarena, og
herunder, hvordan svømmeklubbens forslag kan inkorporeres i en videre udvikling af en
masterplan for multiarenaen.
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SIF Cykling har tilkendegivet, at de ønsker at få et halvt års frist til afsøgning af muligheder for
finansiering, og at de vil lade arbejdet ske i en projektgruppe.
På baggrund af ovenstående anbefaler direktionen, at
 Initiativtagerne til multiarenaen, SIF Cykling, gives et halvt års frist til at udarbejde en
masterplan og afdække de økonomiske muligheder for etablering af en multiarena.
Resultatet skal foreligge til drøftelse på byrådets budgetseminar i august 2017.


Silkeborg Kommune betinger sig, at SIF Cyklings projektgruppe til den videre afklaring
inddrager de væsentligste interessenter. Herunder især Silkeborg Svømmeklub, som
skal være repræsenteret i projektgruppen. Svømmeklubbens medvirken skal sikre, at
svømmeklubbens ønsker og hidtidige forslag kan tilgodeses i et multiarenaprojekt.



Silkeborg Kommunes administration skal inddrages i projektgruppen.



Der dannes en politisk styregruppe med to medlemmer fra Økonomi- og
Erhvervsudvalget og to medlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.



Projektgruppen skal indledningsvist udarbejde et forslag til kommissorium med bl.a.
forslag til projektorganisation. Kommissoriet skal godkendes af den politiske
styregruppe, som skal følge projektgruppens arbejde tæt, med henblik på at der
frembringes et politisk beslutningsgrundlag til budgetseminaret i august 2017.



Silkeborg Kommune, til understøttelse af arbejdet, stiller en administrativ følgegruppe
til rådighed, der fast eller efter behov kan indgå i et samarbejde med SIF Cyklings
projektgruppe. Følgegruppen forankres i Direktionen.



Såfremt kommissoriet for undersøgelsen af muligheder for en multiarena godkendes af
den politiske styregruppe, afsætter Økonomi- og Erhvervsudvalget en ramme på
750.000 kr. til arbejdet med en masterplan, der indeholder en vision, aktiviteter,
struktur, interessenter, sammenhæng til byen, foreningsopbakning, organisering,
finansiering, driftsøkonomi og skitseret tidsplan



Den politiske styregruppes frembringelse af et beslutningsgrundlag frem mod
budgetseminaret i august 2017, skal også omfatte en redegørelse fra Silkeborg
Svømmeklub om, hvordan svømmeklubbens nuværende forslag kan sikres en højere
prioritering af svømme- og badefaciliteter for børnefamilier, såfremt det viser sig, at
multiarenaen ikke kan realiseres. Svømmeklubben skal endvidere, sammen med den
kommunale følgegruppe, undersøge, om der er alternative finansierings- og
driftsmodeller for det foreslåede svømmecenter.
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6 (Offentlig) Godkendelse af proces for etablering af
Ungekulturhus på Amaliegade 1B
Sagsbehandler: 23532
SagsID: EMN-2013-60597

Resume
Godkendelse af proces for etablering af Ungekulturhus på Amaliegade 1B.
Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget for 2017 vedtaget, at Kulturhuset i
Hostrupsgade erstattes af nye lokaler i den kommunale ejendom Amaliegade 1B, når
campusbyggeriet er færdigt. Amaliegade 1B bliver dermed rammen om et nyt ungekulturhus.

Indstilling
Kultur- og Borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at processen godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt, med præcisering af, at de ungdomspolitiske partier indgår i
referencegruppen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget for 2017 vedtaget at Kulturhuset i
Hostrupsgade erstattes af nye lokaler i den kommunale ejendom Amaliegade 1B, når
campusbyggeriet er færdigt. Amaliegade 1B bliver dermed rammen om et nyt ungekulturhus.
Ungekulturhuset knyttes organisatorisk til Ungdomsskolen og Kultur og Borgerservice i en
fælles styring, der forpligter begge afdelinger på at skabe aktivitet i huset. Ejendomsstaben
overtager driften af huset.
Formålet med at etablere et nyt Ungekulturhus i Amaliegade 1B er at styrke ungemiljøet,
uddannelsesmiljøet og kulturmiljøet omkring Campus Bindslevs Plads.
Det er målet, at det nye ungekulturhus bliver et uformelt mødested, hvor unge kan danne nye
relationer og netværk på tværs af de forskellige ungemiljøer, og hvor husets rammer giver
mulighed for at udfolde sig kreativt i et selvbestaltet kulturproducerende miljø. Den primære
målgruppe er unge i alderen 13-25 år, hvilket tilgodeser Ungebyrådets ønske om et centralt
mødested for unge.
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Projektets gennemførelse sorterer under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Projektleder til
udviklingsprocessen ansættes 10 timer ugentlig pr. 1. marts 2017 med finansiering af
Ungdomsskolen og Kultur & Borgerservice.

Borgerinddragelse
Processen gennemføres med inddragelse af en række interne såvel som eksterne
interessenter:













Ejendomsstaben
Skoleafdelingen – folkeskoler og ungdomsskole
Sundhedscentret
UU
SSP
Kulturhuset Hostrupsgade
Uformelle ungemiljøer
Private skoler og ungdomsuddannelser
Ungebyrådet, ungdomspolitiske partier, foreninger
Campus Partnerskabet
Øvrige kulturaktører
Silkeborg Kulturråd

Økonomi
Byrådet har vedtaget at der på anlægsbudgettet afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og
2018 under bevilling 34 Kultur og fritid, og parterne afsætter på anlæg yderligere 0,4 mio. kr.
til ombygning/inventar i 2017.
Byrådet har samtidig tilkendegivet at det forventes, at der vil blive ydet et driftstilskud til
huset i forbindelse med budgetlægning 2018.

Bilag
1 (01. Projektforklæde - 6075269)
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7 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Silkeborg Folk
Club om tilskud til folk fest 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00963

Resume
Silkeborg Folk Club arrangerer Folk Fest på Rampelys i marts 2017. Der vil være flere folk
bands på scenen, blandt andet Almost Irish. Der søges om en underskudsgaranti på 13.000 kr.
til arrangementet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes en underskudsgaranti på op til 13.000 kr. til arrangementet.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Folk Club søger om en underskudsgaranti på 13.000 kr. til Folk Fest på Rampelys 18.
marts 2017. Silkeborg Folk Club blev stiftet primo 2016, og holdt sin første folkfestival for et år
siden.
Ansøger skriver blandt andet i ansøgningen:
”Sidste år holdt vi Folk Fest på Rampelys. Festivalen var vel besøgt og må betegnes som en
succes med mange gode oplevelser for musikere og publikum. Der var mange medvirkende fra
det lokale musikliv. Programmet var en blanding af unge talenter, lokale solister og bands. I år
satser vi på et større hovednavn – Almost Irish”.
Budget
Udgifter
Annoncering og Facebook boost
Musikerhonorarer
Lydmand
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Kr.
1.900
15.000
2.000

Leje Rampelys og koda
Udgifter i alt
Indtægter
Overskud barsalg
Billetter 65 x 100 kr.
Indtægter i alt
Resultat

2.585
21.485
2.000
6.500
8.500
-12.985

Til festivalen i 2016 blev der bevilget en underskudsgaranti, og foreningen fik udbetalt 8.744
kr.
I det omfang medlemmer af bestyrelsen selv optræder, modtager de ikke honorar.
Markedsføring af Folk Fest vil ske via Rampelys´ hjemmeside, omtale i Midtjyllands Avis,
Facebook og de medvirkende musikeres Facebook. Der bliver lavet brochurer og plakater til
omdeling.
Kulturrådet udtaler:
”Silkeborg Folk Club vil med dette arrangement udbrede kendskabet til dansk og udenlandsk
folkemusik i det midtjyske. Arrangementet støtter op om det lokale musikliv og inddrager gode
muligheder for unge talenter og musikere. Folk Fest er tidligere blevet modtaget positivt med
gode oplevelser for musikere og publikum og tegner i år til igen at blive afviklet positivt.
Silkeborg Kulturråd finder at arrangementet er støtteværdigt.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000. En eventuel underskudsgaranti på
kr. 13.000 kr. vil blive dækket af denne pulje.
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8 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Silkeborg
Motetkor om tilskud til koncert i Silkeborg Kirke
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00980

Resume
Silkeborg Motetkor arrangerer en koncert i Silkeborg Kirke, hvor motetkoret optræder sammen
med folkemusiktrioen Trio Mio. Der søges om en underskudsgaranti på 14.000 kr. til
koncerten.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes en underskudsgaranti på op til 14.000 kr. til koncerten.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Motetkor søger om en underskudsgaranti på 14.000 kr. til en koncert i Silkeborg
Kirke 20. maj 2017, hvor koret optræder med Trio Mio.
Ansøger skriver blandt andet i ansøgningen:
”Vi er stolte over at kunne indgå i et samarbejde med Trio Mio, tidligere prisvinder ved Danish
Music Awards. Trio Mio er en folkemusiktrio, der spiller musikken helt på deres egen måde, der
gør den nutidig, idet man dog stadig bibeholder en respekt for den tradition, som musikken er
rundet af. De tre musikere spiller en helt særegen kontemporær folkemusik, hvor tradition
møder nutid og lader sig inspirere af andre stilarter som jazz og klassisk musik.
Trio Mio består af følgende tre musikere:
Kristine Heebøll, komponist og violinist, uddannet på konservatorierne i Aarhus og Odense
med folkemusik som speciale og har siden indgået i mange folkemusiksammenhænge,
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Jens Ulvsand, spiller guitar og bouzouki og siden 90’erne særdeles aktiv på den danske og
svenske folkemusikscene, har turneret rundt i verden med jazz og folk og desuden undervist
på konservatorierne i Odense og Malmø,
Peter Rosendal, en af Danmarks mest talentfulde jazzmusikere og komponister, spiller
hovedsageligt klaver, men med sig har han altid det mere usædvanlige instrument
bastrompeten, er højt respekteret i det københavnske jazzmiljø og har med Trio Mio også
vundet anerkendelse på folk-scenen. Er barnefødt i Silkeborg og medvirker hvert år i
forskellige sammenhænge på Riverboat Jazzfestival.
Ved koncerten opføres hovedsageligt trioens egne kompositioner samt nogle af Peter
Rosendals kompositioner fra andre sammenhænge. Koret vil indgå i koncerten med nye
korarrangementer, hvoraf en stor del vil være udfærdiget til koncerten.”
Udover koncerten med Trio Mio har Silkeborg Motetkor blandt andet planlagt at skulle opføre
storværket ”Ein Deutsches Requim” af Brahms for solister, kor og orkester. Opførelsen sker i
samarbejde med flere andre jyske kammerkor og finder blandt andet sted i Silkeborg Kirke i
efteråret 2017. Koncerten finansieres af det medvirkende orkester.
Budget
Udgifter
Trio Mio koncert
Trio Mio prøve
Dirigent, koncert og prøve
Korarrangementer og komposition
Plakater og annoncering
Udgifter i alt
Indtægter
Billetter 150 x 100 kr.
Indtægter i alt
Resultat

Kr.
10.000
6.000
6.000
4.000
3.000
29.000
15.000
15.000
-14.000

Markedsføring af koncerten vil bestå af plakater ophængt på f.eks. diverse læreanstalter,
butikker, kulturinstitutioner, sygehus i Silkeborg og byer i omegnen. Der vil være annoncer i
lokalaviser og beskrivelse af arrangementet i Ekstraposten. Endvidere bliver der deling af
plakat og oplysninger via Facebook, og der sendes plakatkopier rundt via e-mail.
Kulturrådet udtaler:
”Silkeborg Motetkor vil i denne koncert i samarbejde med folkemusiktrioen Trio Mio opføre
trioens egne tidligere og nye kompositioner, hvoraf nogle er skrevet til netop denne koncert.
Ved at præsentere såvel numre inspireret af jazz som klassisk musik giver koncerten mulighed
for musikalsk oplevelse af kontemporær musik for et bredt sammensat publikum i Silkeborg.
Silkeborg Kulturråd finder at koncerten er støtteværdig.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000. En eventuel underskudsgaranti på
kr. 14.000 kr. vil blive dækket af denne pulje.
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9 (Offentlig) Orientering om status på Kulturpolitisk
Handleplan 2016
Sagsbehandler: 23532
SagsID: EMN-2013-60597

Resume
Orientering om status på Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 – handleplan 2016.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at orientering om status på handleplan 2016 tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 implementeres med årlige handleplaner som et
aktivt værktøj.
Orientering om indsatser, effekter og forankring på de konkrete handlingsaktiviteter fremgår af
udarbejdet status.

Bilag
1 (Status på Handleplan 2016 - 5922294)
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10 (Offentlig) Godkendelse af Handleplan 2017 for
realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 20172024
Sagsbehandler: 23532
SagsID: EMN-2013-60597

Resume
Godkendelse af handleplan 2017 for realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 20172024.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at handleplan 2017 godkendes.

Beslutning
Handleplan 2017 er godkendt med mindre ændringer indarbejdet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af processen for byrådets godkendelse af Silkeborg Kommunes kulturstrategi
2017-2024 fremsættes Handleplan 2017 til udvalgets godkendelse.
Handleplan 2017 skal realisere udvalgte strategiske handlinger, som er beskrevet i Silkeborg
Kommunes kulturstrategi.
Handleplanens aktiviteter afvikles indenfor den økonomiske ramme til kulturlivet i 2017.

Bilag
1 (Handleplan 2017 - 6074486)
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11 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Salten
Borgerhus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00906

Resume
Salten Borgerhus søger om tilskud til udgifter på 35.063 kr. til renovering af gulv samt
elinstallationer fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000 kr. Der
kan gives tilskud på max. 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter, max. 17.531 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Salten Borgerhus søger tilskud til renovering af gulvet. Det trænger til at blive slebet ned og
blive lakeret.
Derudover søges der tilskud til nyt el. I 2016 er loftet blevet isoleret. Forsamlingshuset søgte
tilskud til tømrerarbejdet sidste år og fik dette bevilget. Efterfølgende har det vist sig, at det
har været nødvendigt at få nyt el.
Forventede og faktiske udgifter til vedligeholdelse:
Slibning og lakering af gulv
Udgifter til nyt el i forbindelse med isolering af loft

30.169 kr.
4.894 kr.

Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt uden moms.
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Økonomi
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1 (Salten Borgerhus ansøgning el - 6071904)
2 (Salten Borgerforening regnskab 2015 - 6071908)
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12 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Mausing
Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00922

Resume
Mausing Forsamlingshus søger om tilskud til udgifter på 38.536 kr. til 4 nye vinduer og
udvendig dør fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000 kr. Der
kan gives tilskud på max. 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter, max. 19.268 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Mausing Forsamlingshus søger tilskud til 4 nye vinduer i køkken samt ny udvendig dør til lille
sal. Både vinduer og dør er gamle og rådne, og en udskiftning vil kunne give varmebesparelse.
Forventede udgifter til nye vinduer og døre udgør 38.536 kr.
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt uden moms

Økonomi
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1 (Mausing Forsamlingshus Regnskab 2015 - 6071192)
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2 (Ansøgning fra Mausing Forsamlingshus - 6071200)
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13 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Nørskovlund
Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00939

Resume
Nørskovlund Forsamlingshus søger tilskud til udgifter på 52.000 til nyt gulv fra puljen til
vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000 kr. Der kan gives tilskud på max. 50
% af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter, max. 26.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Nørskovlund Forsamlingshus søger om tilskud til nyt gulv.
Forsamlingshuset har udskiftet gulvet i store og lille sal i 2009 med tilskud fra Silkeborg
Kommune og LAG. Det viser sig nu, at gulvet er ødelagt på grund af indtrængende/opstigende
fugt, som kommer fra en lav krybekælder. Det er så galt, at der er hul i gulvet. En faglig
vurdering viser, at skader og fugtniveau er for højt til at gulvet kan repareres.
Forsamlingshuset arbejder på at finde årsagen til, at der indtrænger/opstiger fugt i
krybekælderen. Sandsynligvis skyldes fugten indtrængende fugt fra arealet omkring huset, da
der ikke er skjulte rør under huset. Skaden er anmeldt til forsikringsselskab, men umiddelbart
er der ikke mulighed for dækning af forsikringen.
Der er indhentet tilbud på udbedring af skaden – fjernelse af ødelagt gulv, opbygning af nyt
gulv, reparation af omfangsdræn med mere. Udgifterne vil udgøre 52.000 kr.
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt uden moms.
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Økonomi
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1
2
3
4

(Nørskovlund
(Nørskovlund
(Nørskovlund
(Nørskovlund

Side 25

Forsamlingshus ansøgning - 6072260)
Faglig vurdering af fugtskade på gulv i lille sal - 6072261)
forsamlingshus regnskab 2015 - 6072265)
Forsamlingshus Tilbud nyt gulv - 6072267)

14 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Sorring Borgerog Kulturhus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00944

Resume
Sorring Borger- og Kulturhus søger om tilskud til udgifter på 33.420 kr. til halvtag, isolering
med mere fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000 kr. Der kan
gives tilskud på max. 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter til isolering, vedligehold af tag
med mere, max. 10.442 kr. og
 at der meddeles afslag på tilskud til etablering af halvtag over rygeområde, idet det
ikke er vedligeholdelse af bygningen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sorring Borger- og Kulturhus søger tilskud til flere projekter i 2017. Forsamlingshuset ønsker
at etablere halvtag over gårdhaven. Huset er røgfrit og under et halvtag vil gæsterne kunne
stå beskyttet for vind og vejr.
Loftet over entre og toiletter er dårligt isoleret, og efterisolering vil have positiv virkning på
varmeregning.
Derudover er der diverse planlagte renoveringsopgaver – algebehandling af tag, udskiftning
inddækning på ventilationskasse på tag, udskiftning tagrender, fugearbejde på facade, maling
af vinduer og stern samt ny flugtvejsbelysning.
Forventede udgifter til vedligeholdelse:
Etablering af halvtag i gårdhave
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12.535 kr.

Isolering af loft over entre og toiletter

10.000 kr.

Diverse renoveringsopgaver
(algebehandling af tag, maling, fugning med mere)

10.885 kr.

Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt uden moms.

Økonomi
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1 (Ansøgning om tilskud 2017 - 6080003)
2 (Regnskab 2015 - 6080000)
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15 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Vinding
Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00951

Resume
Vinding Forsamlingshus søger om tilskud til udgifter på 13.800 kr. til maling af udendørs
træværk fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000 kr. Der kan
gives tilskud på max. 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter, max. 6.900 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Vinding Forsamlingshus søger om tilskud til malerarbejde på udendørs træværk. Udgifter til
arbejdet beløber sig til 13.800 kr. Arbejdet er blevet udført i efteråret 2016. Der blev ikke søgt
tilskud til arbejdet fra puljen i 2016, da arbejdet ikke var forudset ved sidste ansøgningsrunde.
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt uden moms.

Økonomi
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1 (Vinding Forsamlingshus ansøgning - 6073004)
2 (Vinding Forsamlingshus regnskab 2015 - 6073002)

Side 28

Side 29

16 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Vrads
Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00957

Resume
Vrads Forsamlingshus søger tilskud til udgifter på 56.800 kr. til sammenlægning af rum og
reparation af ydermur fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000
kr. Der kan gives tilskud på max. 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter, dog max. 28.400 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Vrads Forsamlingshus ønsker at lægge en gang sammen med den lille sal. Dette er mere
hensigtsmæssigt, da gangen ofte bliver en flaskehals, når der serveres fra buffet i den lille sal.
Ydermur trænger til reparation, da murbier har skadet fugerne.
Forventede udgifter til vedligeholdelse:
Tømrer, el og murerarbejde ved sammenlægning af rum

44.800 kr.

Efterfugning af ydermur

12.000 kr.

Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er ikke momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt incl. moms.
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Økonomi
Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1 (Vrads Forsamlingshus ansøgning 2017 - 6073121)
2 (Vrads Forsamlingshus regnskab 2015 - 6073128)
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17 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Linå
Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-00959

Resume
Linå Forsamlingshus søger tilskud til udgifter på 63.900 kr. til udskiftning af fyr og renovering
af gulve fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Puljen er på 220.000 kr. Der kan
gives tilskud på max. 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter, dog max. 31.950 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Linå Forsamlingshus søger om tilskud til nyt gasfyr, da det gamle fyr trænger til udskiftning.
Forsamlingshuset ønsker også at få malet og slebet gulvene i huset.
Forventede udgifter til vedligeholdelse:
Naturgas anlæg
52.900 kr.
Maling og lakering af gulve 11.000 kr.
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgiften. Forsamlingshuset er ikke momsregistreret og et eventuelt tilskud vil
blive udbetalt incl. moms.

Økonomi
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Det kan oplyses, at der på budgettet for 2017 er afsat 220.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse
af forsamlingshuse.

Bilag
1 (Linå Forsamlingshus ansøgning - 6073356)
2 (Linå Forsamlingshus regnskab 2015 - 6073376)
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18 (Offentlig) Fastsættelse af dato for budgetmøde
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2017-01547

Resume
Der skal fastsættes dato og tidspunkt for udvalgets budgetmøde vedr. 2018. Mødet skal
afholdes i perioden 9. – 14. juni 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at dato og tidspunkt for budgetmødet fastsættes.

Beslutning
Budgetmøde afholdes den 8. juni 2017, hele dagen fra kl. 8.30.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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19 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08859

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Starttidspunkt for udvalgsmødet 4. oktober 2017 flyttes til kl. 12.00.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering fra formanden.
Orientering fra udvalgsmedlemmer.
Orientering fra forvaltningen:
Status kulturpuljer pr. 12. januar 2017 – se bilag.
Mødet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 4. oktober 2017 skal flyttes til et andet tidspunkt på
grund af møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Status





på byggesager
Indelukket
Kragelund Hallen
Toftebjerg Medborgerhus
Søsportens Hus

Bilag
1 (Status kulturpuljer pr. 12.1.2017 - 6073685)
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20 (Offentlig) Underskriftside KFIU 01-02-2017
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08860

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den
med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE
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