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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
Dagsorden er godkendt.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Orientering om udbredelsen af outdoor speed
drawing-film på sociale medier
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
I forbindelse med byrådets godkendelse af Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor
Hovedstad i juni 2020 lancerede Outdoorudvalget en speed drawing-film, der kommunikerer
masterplanens hovedpointer. Formanden orienterer om filmens udbredelse på sociale medier.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
For at udbrede Outdoormasterplanens vigtigste budskaber og nå flest mulige borgere
besluttede Outdoorudvalget i foråret 2020 at supplere tekstdokumentet med en speed
drawing-film til deling via sociale medier.
Speed drawing-filmen, der på små fire minutter opsummerer masterplanens hovedpointer,
blev umiddelbart efter byrådets godkendelse af masterplanen delt på Silkeborg Kommunes
facebookside og Linkedin-profil, Outdoorsekretariatets facebookside ”Outdoor i Silkeborg
Kommune” og bosætningsindsatsen Silkeborg Kalders facebookside.
Der samles op på, hvordan filmen har performet; hvor mange visninger, interaktioner og klik
den har opnået via de forskellige kanaler. Udvalgsmedlemmer, der har delt filmen på egne
sociale medier opfordres til at dele, hvordan de oplever, filmen er blevet modtaget.

Side 4

Side 5

3 (Offentlig) Drøftelse af aktivering af lokalområder i
realiseringen af outdoormasterplanen
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som beskrevet i Outdoorudvalgets kommissorium tager Outdoorudvalget efter byrådets
godkendelse af Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad nu fat på opgaven
med at aktivere kommunens lokalområder i realiseringen af denne.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,





At orientering om program for Nærdemokratikonference tages til efterretning
At mulige spørgsmål, der kan danne udgangspunkt for gruppedrøftelse på
Nærdemokratikonferencen, drøftes
At muligheden for at bringe lokalrådene i spil på anden vis i forbindelse med
realiseringen af masterplanen drøftes
At behovet for at inddrage øvrige aktører i arbejdet med at aktivere lokalområder i
realiseringen af Outdoormasterplanen drøftes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som beskrevet i Outdoorudvalgets kommissorium er udvalgets næste opgave, at se nærmere
på, hvordan lokalområder kan aktiveres i realiseringen af den vedtagne outdoormasterplan.
Kommunens 28 lokalråd, der varetager lokalområdernes interesser, er vigtige medspillere, når
Outdoorudvalget skal engagere lokalområderne til at tage del i realiseringen af masterplanen.
Som et led i den fremadrettede dialog med lokalrådene herom, har Outdoorudvalget fået
taletid på lokalrådenes Nærdemokratikonference lørdag 7. november. Formanden orienterer
om udkast til program og udvalgsmedlemmernes deltages drøftes.

Side 6

Der er på Nærdemokratikonferencen sat tid af til en præsentation af masterplanen samt
gruppedrøftelser af lokalområdernes særlige mulighed for at være med til at realisere
Danmarks Outdoor Hovedstad. Grupperne forventes sammensat på baggrund af geografi, så
drøftelsen kan tage udgangspunkt i et fælles geografisk område. Outdoorudvalget drøfter,
hvilke spørgsmål gruppedrøftelserne skal tage afsæt i.
Udvalget drøfter endvidere, om der skal tilrettelægges yderligere proces for involvering af
lokalråd og om der er behov for at involvere andre lokale aktører for at løse den beskrevne
opgave. Er det tilfældet, drøfter udvalget hvilke og hvordan disse ønskes involveret.

Side 7

4 (Offentlig) Drøftelse af velfærdsopgaven, herunder
afgrænsning og makkerskab
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som det fremgår af Outdoorudvalgets kommissorium, har udvalget til opgave at undersøge
hvor og hvordan outdoor, kan tænkes ind i den kommunale opgaveløsning og udvikling.
Outdoorudvalget drøfter, hvordan de vil løse den opgave, herunder eventuel afgrænsning og
mulige makkerskaber.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,



At muligheden for at afgrænse velfærdopgaven drøftes
At proces for indgåelse af makkerskaber med relevante politiske udvalg drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jf. Outdoorudvalgets kommissorium påbegynder udvalget nu arbejdet med undersøge hvor og
hvordan outdoor kan tænkes (endnu mere) ind i den kommunale opgaveløsning og udvikling.
Dermed tager Outdoorudvalgets videre arbejde med at realisere outdoormasterplanen
udgangspunkt i det indsatsområde, der hedder ”velfærd”.
Beskrivelsen af indsatsområdet ”velfærd” i outdoormasterplanen vidner om, at velfærd er en
bred betegnelse, der rummer rigtig meget – fra forskelligartede ydelser til mange forskellige
målgrupper. Det afspejles også i de mange kommunale outdoorprojekter, der allerede er sat i
gang på bl.a. børne-, sundheds-, social- og planområdet.
Der er allerede sat en bevægelse mod mere outdoor i gang i den kommunale organisation,
men Outdoorudvalget har en gylden mulighed for at accelerere udviklingen og vise, hvor langt
man kan nå gennem en fokuseret indsats.

Side 8

Set i lyset af det samlede velfærdsområdes volumen og kompleksitet og udvalgets forholdsvis
begrænsede levetid og økonomi drøftes det, om Outdoorudvalget med fordel kan tage hul på
velfærdsopgaven ved at fokusere på et afgrænset velfærdsområde, fx outdoor i dagtilbud,
ældrepleje eller planlægning.
En vigtig forudsætning for at fokusere på et specifikt velfærdsområde er et stærkt makkerskab
med det berørte politiske udvalg. Outdoorudvalget drøfter, hvordan de vil tage dialogen med
de udvalg, der repræsenterer de velfærdsområder, udvalget er interesseret i at arbejde videre
med. Dialogen med udvalgene vil være med til at afgøre, hvor Outdoorudvalgets arbejde med
velfærd med fordel kan starte.

Side 9

5 (Offentlig) Drøftelse af Dagens Historie
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som aftalt på Outdoorudvalgets møde 2. april bruger Outdoorudvalget 5 minutter på hvert
udvalgsmøde på at drøfte, hvilke historier der kan kommunikeres til omverden og presse efter
udvalgsmødet.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At mulige historier, der efter dagens møde kan kommunikeres til omverden og presse
drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Outdoorudvalget besluttede på udvalgsmødet 2. april, at det ønsker at kommunikere løbende
om udvalgets arbejde til omverden og presse. I forlængelse her af bruges der nu fem minutter
på hvert udvalgsmøde på at drøfte, hvilke historier der med fordel kan kommunikeres fra og
omkring dagens møde.

Side 10

6 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
Udvalgsformanden orienterede Outdoorudvalget om:


At ønsket om økonomi til at gennemføre enkelte pilotprojekter, der kobler outdoor og
velværd tages med til de forestående budgetforhandlinger

Taget til efterretning.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.



Speed drawing-filmen er delt med kommunens plan-afdeling, der vil vise den på lokale
borgermøder vedr. ny kommuneplan, der er planlagt hen over efteråret
Status på etablering af Outdoor Institute

Side 11

7 (Offentlig) Dialog med Liga Syd og Virklund Outdoor
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som inspiration til det forestående arbejde med at aktivere lokalområder har Outdoorudvalget
inviteret Liga Syd og Virklund Outdoor til at deltage på udvalgsmødet og fortælle om aktuelle,
lokalt initierede outdoorprojekter.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At dialogen afholdes

Beslutning
Afholdt.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Outdoorudvalget påbegynder nu arbejdet med at aktivere lokalområder i realiseringen af
Outdoormasterplanen. Som inspiration hertil aflægger Virklund Outdoor og Liga Syd udvalget
et besøg for bl.a. at fortælle om, hvordan de gennem konkrete projekter arbejder med at
realiseres deres lokalområdes outdoorpotentiale.
Liga Syd og Virklund Outdoor præsenterer deres respektive projekt, hvorefter der er sat tid af
til dialog med udvalget.
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8 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06102

Beslutning
.
Ej til stede
Kim Nielsen Barslund.

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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