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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2015-14632

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Valg af formand til Fritidsrådet
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2016-02668

Resume
Valg af formand til Fritidsrådet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller sagen til Fritidsrådets afgørelse.

Beslutning
Lars Bundgaard blev valgt som ny formand. Lars Møller fortsætter som næstformand.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tidligere formand, Annie Jakobsen, er trådt ud af Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd og dermed også af Fritidsrådet, hvorfor der skal vælges en ny formand til Fritidsrådet.

Bilag
1 (Retningslinjer for Fritidsrådet - 5067950)
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3 (Offentlig) Udviklingspuljen. AOF Midt søger om tilskud
på 28.000 kr. til projekt - Flere kvinder med anden etnisk
baggrund i folkeoplysning
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2016-02337

Resume
AOF Midt søger om 28.000 kr. til et Mentorprojekt der har til formål at inddrage flere etniske
minoritetsborgere i aftenskolen både som undervisere og som kursusdeltagere.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges et tilskud på 23.100 kr. med baggrund i fokusområde 2. Bevillingen
gives til honorar til koordinator.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektet har fokus på kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Kvinderne er
bosiddende i lokalområder i Silkeborg. Kvinderne kan være uden for arbejdsmarkedet, enlige,
nytilkomne flygtninge, under uddannelse, i job m.v. Alle kvinder der er interesserede og som
kan lidt dansk eller engelsk eller har rimelige danskkundskaber kan deltage. Kvinderne er
kendetegnet ved at leve et isoleret liv i forhold til at indgå i danske sociale sammenhænge, og
har ofte meget lidt kendskab til folkeoplysningen og dens værdier og muligheder. Mange af
kvinderne har ikke kontakt til danske kvinder eller har ikke noget netværk og føler sig
isolerede og uden kompetence til hvordan de kan ændre på dette.
Der er i dag en meget lille deltagelse af etniske minoritetsborgere i aftenskolen. Projektet
ønsker derfor at skabe en mere personlig kontakt til denne gruppe af borgere, for at informere
og introducere om de muligheder, som aftenskolen/folkeoplysningen kan tilbyde, både når
man er kursist og underviser. Formålet er endvidere, at etniske minoritetsborgere gennem
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deres deltagelse i aftenskolen oplever de muligheder det giver for læring, medborgerskab og
demokrati, forebyggelse af ensomhed og isolation, fællesskab samtidig med, at de får
muligheden for at byde ind med erfaringer fra egen livsverden.
I projektet præsenteres kvinder med anden etnisk baggrund for folkeoplysningen og
introduceres for praksis i aftenskoleaktiviteter, kurser mm. Kvinderne opnår viden og
kendskab, som åbner en mulighed for dem i forhold til at blive aktive medborgere samt danne
netværk på tværs af kulturer. De får mulighed for at indgå i nye fællesskaber med andre
borgere i et rum der bygger på demokratiske værdier. Kvinderne kan via projektet opnå et
positivt møde med folkeoplysningen, som kan motivere dem til enten selv at blive kursister
eller undervisere. De får oplysning om baggrunden for aftenskoler og demokratiforståelsen i
folkeoplysningen. Kvinderne kan via projektet opleve en mulighed for at indgå i fælleskaber,
der kan modvirke isolation og ensomhed, og kvinderne kan komme i kontakt med etniske
danskere og være aktive i kulturmødet. Der er fokus på kvindernes egne ressourcer og deres
muligheder for at bruge disse aktivt.
Organisering, forankring og erfaring
Projektet organiseres og administreres i AOF Midt. AOF ansætter en koordinator i
projektperioden med 6 timer i gennemsnit pr. uge i 3 måneder.
Koordinator forestår samarbejdet med Frivillige Bydelsmødre, herunder evt. også kontaktflader
til boligselskaber m.fl. Koordinator opsøger kvinderne i samarbejde med parterne og inviterer
til informationsmødet. Koordinator forestår herefter aftaler og koordinering af besøg på
aftenskoler/kurser, følger med kvinderne ud på kursus og tager motivationssnakke
efterfølgende. Koordinator hjælper kvinderne med at se muligheder og evt. støtte dem i selv at
udbyde kurser/foredrag, eller blive kursister. Koordinator udarbejder intro -og
evalueringsskemaer m.m. og sikrer progression.
Indsatsen forankres hos bydelsmødrene som fremadrettet har mulighed for at samarbejde
med folkeoplysningen om kurser, foredrag og fælles netværk. AOF har aftenskole i Silkeborg
og mulighed for at støtte og give support. Alle aktiviteter kvinderne fremadrettet udvikler vil
kunne videreføres direkte i aftenskole på almindelige vilkår under folkeoplysningsloven,
såfremt der er kursister til de nye tilbud. Da AOF er bekendt med, at mange af målgruppens
deltagere har økonomiske udfordringer, der kan vanskeliggøre deltagelse på brugerbetalte
kurser, er AOF indstillet på at lave særaftaler med den enkelte om evt. friplads eller
gratistimer.
AOF har stor erfaring med at samarbejde med Bydelsmødre i flere regioner, og har i flere år
været samarbejdspartner med Bydelsmødrenes Landsorganisation, og er p.t. også
medvirkende i Dansk Folkeoplysnings Samråds ” Folkeoplysning for Flygtninge”.
AOF har endvidere gennemført et lignende projekt i Aalborg Kommune, hvor op mod 40
kvinder opnåede stor viden og glæde ved indsatsen, og hvor flere kvinder efterfølgende er
blevet undervisere i f.eks. egyptisk mad. Nogle af kvinderne fik også styrket motivationen til
at deltage i andre folkeoplysende indsatser f.eks. læseklub og kulturcaféer. Aktører indenfor
feltet – biblioteker, boligselskaber m.fl. fik styrket samarbejdsrelation og arbejder nu mere
koordineret i forbindelse med indsatser.
Tidsplan og indhold for projektperiode februar - april 2016
Februar: Møde med bydelsmødre, opsøgende indsats/rekruttering, informationsmøde.
Nøjagtige tidspunkter for informationsmøde og rekruttering aftales med bydelsmødrene, som
har lokalkendskab i forhold til hvad der vil passe bedst til målgruppen. Der vil være en mere
direkte og personlig kontakt gennem netværk og samarbejdsparterne. Der vil også være tale
om opsøgende arbejde.
Marts: Introforløb, besøg på aftenskolekurser. Kvinderne tager med koordinator på besøg på
aftenskolekurser. Koordinator laver aftaler med kurser/undervisere og koordinerer med
kvinderne. Koordinator deltager i besøgene og støtter kvinderne i at stille spørgsmål, indgå i
kurset og reflekterer med kvinderne.
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April: Besøg på aftenskoler, afslutningsforløb ” kom videre herfra, hvad lærte jeg, vil jeg være
kursist, kan jeg selv undervise eller holde foredrag, hvordan kommer jeg i gang”. Evaluering
og forankring.
Forløbet kan rumme max 50 deltagere og forventer en deltagelse på ca. 20 gennemførte
projektdeltagere.
Budget
Løn til koordinator: 6 timer pr. uge i 3 måneder
Forplejning
Materiale
Transport
I alt

23.100
2.000
2.000
900
28.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:


Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.



Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig
i frivillig foreningsledelse.



Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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4 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Gødvad GIF søger
sammen med JHF kreds 6 om tilskud på 25.000 kr. til
instruktørhonorar til projekt håndbold ind i skolen
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2016-02333

Resume
Gødvad GIF Håndbold søger på vegne af håndboldnetværket i Silkeborg Kommune og i
samarbejde med JHF kreds 6 om tilskud på 25.000 kr. til projekt Håndbold ind i skolen hvor
formålet er at få håndbold på skoleskemaet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges 15.000 kr. til projektet med baggrund i fokusområde 1.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for projektet er et ønske om at styrke håndboldforeningernes synlighed, position
og dermed rekrutteringsgrundlag i skolerne i Silkeborg kommune ved at etablere samarbejder
mellem skole og forening omkring håndboldaktiviteter i skolen.
Gennem dette samarbejde ønsker Håndboldnetværket i Silkeborg kommune også at inspirere
lærere og derigennem styrke håndboldundervisningen i idrætsfaget ved at bringe engagerede
foreningsfolk med deres håndboldkompetencer ind i skolen.
Bag projektet ligger desuden et ønske om at Håndboldnetværket i Silkeborg hjælper lokale
håndboldforeninger med at sætte rammerne for den nye skolereform, så der til gavn for både
skole og forening etableres lokale samarbejdsrelationer.
Hvad er Håndboldnetværket?
Netværket er et samarbejde med alle håndboldklubber i Silkeborg kommune om at deltage i
netværk med formålet at skabe de bedst mulige rammer for håndboldsporten, samt sætte
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initiativer i gang på tværs af foreninger, som kan gavne den enkelte forening.
Håndboldnetværket er forankret hos udviklingskonsulenten i JHF kreds 6, som indkalder
foreningerne samt sætter dagsordenen på baggrund af ønsker fra foreningerne.
Mødefrekvensen for netværket i Silkeborg er 1-2 gange pr. år plus eventulle ad hoc gruppe
møder.
Projektledelse:
På vegne af håndboldnetværket i Silkeborg kommune faciliterer JHF kreds 6’s
udviklingskonsulent samarbejdet mellem foreninger og skoler. JHF kreds 6 har dermed til
opgave gennem foreningerne at initiere samarbejdet samt at understøtte foreningen i dette
samarbejde omkring planlægning og afvikling af aktiviteter samt at skabe link imellem disse
skoleaktiviteter og foreningens daglige virke.
Planlagte initiativer:
I arbejdet med at understøtte foreningernes samarbejde med skolen vil Håndboldnetværket i
Silkeborg kommune fokusere på forskellige aspekter
 Markedsføring af projektet overfor kommunens foreninger
 Koncepter for håndboldaktiviteter målrettet forskellige klassetrin
 Rekrutteringsmaterialer som kan skabe link mellem aktiviteterne og den arrangerende
forening
 Inspirationsmaterialer til de deltagende skoler og idrætslærere
 Deltagelse ved afvikling af aktiviteter som foreningens samarbejdspartner
 Inspiration til de deltagende foreninger i forhold til at kunne fortsætte og potentielt
udvikle samarbejdet med skolen
I praksis ønsker Håndboldnetværket i Silkeborg kommune at afvikle en række aktiviteter i
skoleregi. Det er primært tænkt som et besøg af Håndboldkaravanen (hvad er det), hvor det
f.eks. kan være trænere fra den lokale forening der sammen med betalte instruktører
”overtager” og tilrettelægger træningen. Inden sådan en ”eventformiddag” er det tanken at
betalte instruktører kan besøge og inspirere skolens idrætsundervisning.
Det vigtigste element er dog den dag, hvor foreningen er med og via en fælles formiddag for
skole og forening knytter bånd samt forhåbentligt skaber interesse for at en række lokale børn
bliver motiveret til idrætsdeltagelse i foreningen.
Der er ikke sat en helt fast ramme op for hvordan alle forløb med foreninger og skole skal
forløbe. Men for at understrege at foreningen er i centrum vil man tage en individuel dialog
med foreningen før der gives tilbud til skolen.
Samarbejdspartnere:
Det er helt afgørende, at det er den lokale håndboldforening der er i centrum med
Håndboldnetværket i Silkeborg kommune bistået af JHF kreds 6 som faciliterende
samarbejdspartnere. Gennem foreningen bliver skolen en ekstern samarbejdspartner i
projektet.
Succeskriterier:
 Motivere kommunens foreninger med børnehåndbold til at melde sig til projektet og
understøtte en god oplevelse af at være til stede i skolen som forening
 Skabe en kontakt imellem skoler og den lokale forening, således at foreningen også
fremover har et relevant kontaktpunkt til skolen
 Give elever og lærere gode oplevelser med håndboldaktiviteter og håndboldspil tilpasset
skolen
 Inspirere lærere til i højere grad at inddrage disse skole-håndboldspil og aktiviteter i
idrætsundervisningen og relevante bevægelsesfag
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Inspirere elever til at tage imod foreningens håndboldtilbud og blive medlem i
foreningen

Projektets kvantitative mål består i at vi i løbet af projektperioden vil sikre at der er aktiviteter
udbudt omkring 2/3 af de håndboldforeninger der i Silkeborg kommune tilbyder
børnehåndbold. Det vil sige at 10 foreninger ud af de 15 mulige skal have udbudt minimum en
aktivitet i skole- og/eller SFO regi inden udgangen af 2017.
Budget for en 2-årig periode, 2016-2017.
JHF har udarbejdet nedennævnte budget for en 2-årig periode. JHF kreds 6 styrer alle
indtægter og udgifter samt har ansvar for evt. underskud på projektet. Et eventuelt tilskud fra
udviklingspuljen vil gå via Gødvad GIF til JHF kreds 6, da hele projektet er forankret i JHF regi.
Udgifter:
Kr.
Dækning af JHF’s udgift til honorering af lokale instruktører fra Silkeborg
95.000
JHF’s honorar er 750 - 1.000 kr. + kørsel pr. arrangement. JHF plejer at sende
1-2 instruktører afhængig af arrangementets omfang.
Indkøb af rekvisitter som JHF anskaffer (15.000 i 2016 og 15.000 i 2017)
30.000
PR folder om tilbuddet samt øvrig materialeudvikling.
10.000
Kick off. foreningsmøde i Silkeborg
5.000
Dansk Håndbold Forbund 1-3 kurser for idrætslærere (er det Gødvad på
15.000
kursus)
Arbejdstid koordinator JHF kreds 6 (anslået 50 t. pr. år)
15.000
Diverse
10.000
I alt
180.000
Indtægter:
Ansøgt fra Silkeborg Kommunes udviklingspuljen
25.000
Fonde (der er p.t. ikke søgt fonde)
65.000
Dansk Håndbold Forbund tilskud til kurser for idrætslærere
15.000
JHF kreds 6 tilskud til materialer
30.000
JHF kreds 6 tilskud til instruktører
30.000
Arbejdstimer fra JHF kreds 6 (50 t. x 300 kr. )
15.000
I alt
180.000
JHF kreds 6 stiller en trailer med rekvisitter til rådighed for projektet (værdi 120.000 kr.)
Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:
 Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.
 Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse.
 Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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5 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Bryrup IF søger om
tilskud på 23.500 kr. til projekt MandagsUdeliv i Bryrup
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2016-02329

Resume
Bryrup IF søger om tilskud på 23.500 kr. til projekt MandagsUdeliv i Bryrup.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges tilskud på 15.000 kr. med baggrund i fokusområde 3. Bevillingen gives
til eksterne undervisere som inspiration til aktiviteterne og markedsføring.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektet har til formål at samle borgere i Bryrup, og gerne gæster, til udeliv på tværs af
aktiviteter og foreninger i sommerperioden med udgangspunkt fra Bryrup Søbad.
I ansøgningen oplyses fl:
”I Bryrup er der en række små og store grupper, som er sammen om udeliv. Det gælder
aktiviteter som kajak, openwater svømning, outdoor fitness, mountainbike, løb og vandring.
Samtidig er en række traditionelle idrætter også aktive udendørs i sommerhalvåret, særligt
tennis, fodbold, petanque og krolf. Grupperne er i nogle tilfælde foreningsorganiserede, i andre
tilfælde selvorganiserede.
Bryrup IF ønsker i sommerperioden at eksperimentere med et fast tidspunkt, som er hver
mandag, hvor de forskellige grupper uforpligtende mødes til udelivs aktivitet med
udgangspunkt fra Bryrup Sø. Tanken er, at grupper og enkeltpersoner starter ud på deres
aktivitet efter en kort fælles start og afslutter med f.eks. fælles grill, kaffe m.v.
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Projektet er rettet mod borgere i Bryrup både i og udenfor foreningerne. Der er et potentiale
for, særligt i sommerferieperioden også at tiltrække gæster/turister i byen, særligt fra byens
store campingplads.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Bryrup IF, Bryrup Tennisklub, Bryrup Kajak
Laug, Bryrup Camping og selvorganiserede grupper i byen.
Projektet afprøves i sommerperioden 2016 og ønskes gerne udvidet til en helårsaktivitet.
Budget:
Eksterne undervisere til inspiration til
1 x månedligt x 6x2.000 kr. = 12.000
aktiviteterne:
Annoncering trykte medier
6.000
Annoncering sociale medier (Facebook)
6.000
Markedsføringsmateriale til lokal distribution
3.000
(flyers)
Elektronisk informationstavle
20.000
I alt
47.000
Egenfinansiering fra lokale foreninger og
- 23.500
sponsorer
Ilt
23.500
Der søges om tilskud fra puljen til halvdelen, restbeløbet forventes finansieret lokalt fra
foreninger og sponsorater.
Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:


Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.



Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse.



Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Røde Kors Silkeborg
søger om tilskud på 50.000 kr. til projekt aktive flygtninge
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2016-02336

Resume
Røde Kors Silkeborg søger om tilskud til projekt aktive flygtninge, som har til formål at få unge
flygtninge i Silkeborg Kommune i gang med primært sport, men også andre fritidsaktiviteter.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der gives afslag på ansøgningen, da projektet falder uden for puljens fokusområder.

Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektets formål er at få unge flygtninge over 18 år i Silkeborg Kommune i gang med
fritidsaktiviteter, primært sport - men også andre fritidsaktiviteter.
Idéen er at få de unge flygtninge involveret i foreninger og dermed styrke integrationen. Et lille
forsøg med opstart har vist, at der er stor interesse blandt de unge flygtninge, men at den lave
integrationsydelse gør det økonomisk svært at finde penge til kontingent og udstyr. Her ønsker
Røde Kors at kunne give et tilskud til opstart - evt. første års kontingent. Som
samarbejdspartner er der lavet aftale med Leo Christensen, som er en kendt person i
Silkeborgs idrætsliv. Leo vil hjælpe med kontakten til foreninger.
Budget:
50 flygtninge x 1.000 kr.
Beløbet vil blive betalt som kontingent til de enkelte klubber
efter aftale med klubbens kasserer
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50.000 kr.

I alt

50.000 kr.

Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:
 Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.
 Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse.
 Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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7 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Gødvad GIF Håndbold
søger om tilskud på 15.000 kr. på til projekt aktiv inklusion
i Gødvad
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2016-02334

Resume
Gødvad GIF Håndbold søger om tilskud til projekt Aktiv inklusion og Integration i Gødvad.
Formålet er at styrke integration og inklusion i lokalsamfundet i Gødvad gennem håndbold og
klubånd.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der gives afslag på ansøgningen, da dele af projektets formål kan opfyldes gennem
håndboldnetværkets projekt Håndbold i skolen.

Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektets formål er at styrke integration og inklusion i lokalsamfundet i Gødvad gennem
håndbold og klubånd. Klubben vil være stedet i midten hvor rig/fattig, ressource
svage/ressource stærke mødes, omkring sport og foreningsliv.
Projektets samarbejdspartnere er Gødvad GIF Håndbold, Silkeborg Kommune, DHF og DGI,
Sprogskolen, Jobcenter Silkeborg, DR/TV2.
Der planlægges afholdt en årlig tilbagevendende kick-start-event UGE der sikrer
integration/inklusion af børn fra modtagerklasserne, danskere med anden etnisk baggrund,
andre børn og voksne der på en eller anden måde er ressourcesvage i Gødvad og omegn, en
strategi om uddannelse af ekstra trænere.
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Idéen er også, at der skal ”uddannes” håndboldvenner/foreningsvenner der kan støtte op i
starten. Klubben vil gerne have flere trænere med anden baggrund end dansk i og omkring
klubben. Facebook grupper for nem og hurtig kommunikation samt aktivering af frivillige.
Projektet starter med en event ultimo august 2016. Målgruppen er fra 4 år og op.
Foreløbigt program:
22. august
Møde på Sprogskolen og foreningsliv samt præsentation af Gødvad klub og
håndbold
23. august
Forældremøde for børnene i modtagerklasserne og deres forældre
24. august
Håndbold Camp for 1+2 klasserne Dybkær og Gødvad Skolen samt
modtagerklasserne
25. august
Gødvad Hallen hvor alle børnehaverne i nærområdet kommer med deres 4-6
årige
26. august
Gødvad hallen. Alle 3+4 klasserne samt modtagerklassernes børn i samme alder
kommer og bliver introduceret til håndbold. Opstart af herresenior håndbold
Kl 20.30
med de nye der er kommet i ugens løb. Træning hver fredag aften samt onsdag
midt på dagen
27. august
Håndboldens dag hvor vi fylder hallen med børn i alle aldre og spiller sammen.
Vi foreslår DHF (Dansk håndbold forbund) at der fra 2017 skal være en årlig
håndboldens dag. Hjælpetrænerkursus for nye trænere denne dag også. Alle
hold starter sæson ugen efter.
28. august
Afholdelse af vores årligt tilbagevendende Show-off hvor der præsenteres:
Ridning, kor, gymnastik, fodbold, badminton og selvfølgelig håndbold. I år
sluttes begivenheden af med Stomp.
Håndbold er på tilbagegang i Danmark, ligesom foreningslivet er i forandring. Derfor ønsker
Gødvad GIF, at tænke anderledes og vil have en fast politik om fremgang bl.a. ved aktiv
inklusion i hele lokalsamfundet. Klubben håber med projektet, at alle involverede parter viser,
at de bruger aktiv inklusion i deres færden.
Målet




er:
at få 5 nye trænere hver sæson med anden etnisk baggrund end dansk
at få spillere med anden etnisk baggrund end dansk på alle holdene.
at blive klubben som Silkeborg Kommune, Sprogcenteret, jobcentret m.m. tænker på
først, når det gælder integration.
 at uddanne nye trænere med anden etnisk baggrund end dansk som
sidemandsoplæring. Dette gør, at man vil være have lettere ved at lære dansk og
dermed være bedre rustet til arbejdsmarkedet.
 at lære alle hvad aktiv inklusion er OG lære brugen af det, - at man skal gøre noget
personligt.

Budget
3 x Håndbold karavane JHF
Træneruddannelse DGI
Plakater og flyers
Markedsføring: Facebook, radio m.v.
Diverse indkøb: bolde m.v.
I alt
Gødvad Håndboldklubs egenbetaling
Ansøgning udviklingspuljen
Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:

Side 16

7.500
10.000
2.500
5.000
5.000
30.000
- 15.000
15.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.






Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.
Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig
i frivillig foreningsledelse.
Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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8 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. KFUM spejderne søger
om tilskud på 9.684 kr. til brobygning mellem
Buskelundskolen og KFUM spejderne
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2016-02339

Resume
KFUM spejderne Silkeborg søger om tilskud på 9.684 kr. til etablering af spejderaktiviteter i en
24 ugers periode sammen med Buskelundskolens SFO-børn

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges 9.684 kr. til projektet med baggrund i fokusområde 1.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Idé og formål med brobygning mellem Buskelundskolen og KFUM Spejderne bygger på
intentionerne bag den åbne skole og skolereformen. Der blev i 2015 gennemført et mindre
pilotprojekt med Buskelundskolen og Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidskonsulent, hvor
der over en månedstid blev etableret et ugentligt forløb af 2 timer med spejderaktivitet på
Buskelundskolens SFO’s Naturplads.
Idéen med projektet er at etablere spejderaktiviteter i 2 timer om ugen i 24 uger. 12 uger
inden sommerferien og 12 uger efter sommerferien. Aktiviteterne varetages af unge ledere fra
KFUM Spejderne i Silkeborg. Målgruppen er Buskelundskolens SFO-børn. 15 børn tilbydes
aktiviteterne. Børnene udvælges af pædagoger fra SFO’en. Mindst en pædagog er med til
aktiviteterne til at sikre trivsel og kontakt til SFO og forældre.
Partnerskabet mellem Buskelundskolen og KFUM spejderne - vil med baggrund i pilotprojektet
og de opnåede erfaringer - gennemføre et egentligt projekt med følgende formål:
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1. Skabe yderligere bro mellem spejderne og Busklundskolen.
2. Synliggøre Busklundskolens natur & udeaktivitets område for lokalområdet.
3. Give SFO børn med lyst til øget udeliv et kontinuerligt aktivitetstilbud over 2 perioder af
3 måneder.
4. 2 ugentlige timer i 24 uger med fokus på gode relevante udeaktiviteter der styrker
selvværd, egen udvikling, hensynet til andre og praktisk erfaring med at løse opgaver i
en gruppe af børn med forskellighed.
Perspektivet for skolen og KFUM spejderne er:
 at etablere ugentlige aktiviteter, enkeltstående tema aktivitet og om muligt opstart af
en egentlig satellit enhed/afdeling med base på skolens naturplads
 at spejderne kunne tilbyde deres værdier, arbejdsmetoder og frivillighed ind i skolen og
gerne med en medlemsmæssigt positiv afsmitning på foreningen
 at bidrage til en styrkelse af forældre deltagelsen omkring barn, skole og forening
Aktiviteterne varetages af unge kompetente spejderledere der konverterer ”kedeligt” fritidsjob
ud med indholdsrigt værdiskabende og personligt udviklende aktiviteter
Efter projektet er der 2 muligheder – enten ekstern finansiering til endnu en projektperiode af
24 uger i foråret 2017, eller flytte aktiviteten til kl. 17.00 på stedet og lave en egentlig opstart
for aldersgruppen.
En enklere opstart eller parallelt hermed kunne være opstart af ”familiespejd” konceptet hvor
målgruppen er 3- 6 årige og deres familier typisk en lørdag eller søndag hver 3. eller 4. uge af
2 til 3 timer. Aktiviteten bør være båret oppe af stor grad af forældre deltagelse.
Perspektivet på den lange bane er opstart af en KFUM spejdernes afdeling i lokalområdet og
med base på skolens natur areal.
Succeskriterier:
 2 x 3 mdr. aktivitet af 2 timer om ugen før og efter sommerferien
 gennemsnitligt 10 deltagere fast
 opstart af familiespejder aktivitet ultimo 2016 i Buskelund området
Tidsplan
Marts
April, maj og juni
August, september, oktober, november

ansøgning udviklingspuljen
planlægning og gennemførelse af 40 % af
aktiviteterne
planlægning og gennemførelse af 60 % af
aktiviteterne
Evaluering og rapportering

Budget
Vikartimer á 132 kr.
møder: én leder i 24 uger á 2 timer = 48 timer
planlægning: en leder á 2 x 4 timer 8 timer
rapportering en leder á 2 x 3 timer 6 timer
i alt 62 timer
Materialer
Tryk af folder
I alt

8.184 kr.

1.000 kr.
500 kr.
9.684 kr.

Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:
 Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner
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Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse
Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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9 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Silkeborg Hurricanes
søger om tilskud på 8.922 kr. til opstart af Børne- og
Ungdomshold i Floorball
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2016-02332

Resume
Silkeborg Hurricanes søger om tilskud på 8.922 kr. til opstart af Børne- og Ungdomshold i
Floorball.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der gives afslag på ansøgningen, da projektet falder uden for de 3 fokusområder.

Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Klubben undersøgte i en 2 måneders periode inden sommerferien 2015 behovet for et børneog ungdomshold i Multihallen i Sejs/Svejbæk i aldersgruppen 7-12 år (1. - 6. klasse). Her var
der mellem 10 og 25 børn til stede til den gratis træning. I nuværende sæson 2015 - 2016 har
klubben igen etableret holdet og der kommer stadig flere medlemmer. Og i indeværende
sæson har klubben ligeledes et hold i Langsøskolens hal.
Klubben oplyser endvidere følgende:
”Denne udvikling vil vi utrolig gerne fortsætte med, hvilket kræver nogle flere ressourcer i
klubben. Vi skal bl.a. have anskaffet mere udstyr og uddannet kompetente trænere for at
kunne følge med denne positive udvikling der allerede er i gang i klubben.
En del af vores koncept er, at når kontingentet er betalt, får hvert barn en stav af klubben,
som de må beholde, simpelthen for at gøre det så enkelt som overhovedet muligt, at starte på

Side 21

denne sport. Det skal være let for både barn og forældre, at starte på denne ”nye” sport –
deraf konceptet. Vi deltager allerede i diverse børne- og ungdomsstævner.
På sigt vil vi gerne etablere et turneringshold i ungdomsrækkerne. Derudover ønsker vi ikke
ekstra indbetalinger af vores medlemmer til udgifter til f.eks. stævner, nyt udstyr mm. Når
kontingentet er betalt er alt betalt for hele sæsonen. Kontingentet er 400 kr. pr. barn for hele
sæsonen – og 300 kr. pr. barn for en halv sæson.
Målet er, at det skal være sjovt for børnene og man skal have sved på panden - så både det
sociale og det fysiske aspekt er i spil under træningen. Klubben håber at kunne komme ud at
spille stævner, hvilket styrker både det sociale i klubben, men selvfølgelig også gør den
enkelte spiller bedre til floorball.
Floorball er i fremgang (målt i forhold til antal medlemmer pr. år på landsplan) og den
udvikling vil Silkeborg Hurricanes gerne være med til at støtte op omkring. Desuden er
Floorball en sport, som DGI satser på i deres projekt ”Bevæg dig for livet” hvor det
grundlæggende handler om at få flere danskere til at dyrke motion. For at være en del af
dette, vil vi gerne udvide vores forening til også at omfatte et børne- og ungdomshold, hvilket
er helt nyt for Floorball i Silkeborg”.
Budget:
20 stave á 200 kr.
2 tasker til opbevaring af tøj, kegler m.v.
Keglesæt
Overtrækstrøjer – 15 stk. incl. metalring
Floorball bolde
Uddannelse af trænere
Deltagelse i stævner m.v.
I alt kr.

4.000
998
349
775
800
1.000
1.000
8.922

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:


Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.



Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig
i frivillig foreningsledelse.



Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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10 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Gødvad Lokalråd og
Gødvad GIF søger om 48.340 kr. til informationstavler
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2016-02330

Resume
Udviklingspuljen 2016. Gødvad Lokalråd og Gødvad GIF søger om tilskud på 48.340 kr. til
indkøb af en informationstavle i lokalområdet, som informerer om lokalområdets aktiviteter og
dermed styrke fællesskabet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der gives afslag på ansøgningen, da projektet falder uden for de 3 fokusområder.

Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Gødvad Lokalråd og Gødvad GIF ønsker at opstille en elektronisk informationstavle for at give
oplysninger om lokalområdets aktiviteter, som dermed kan skabe fællesskab på tværs af
aldersgrupper og områdets foreninger.
Gødvad dækker et stort geografisk område, med i alt 2 skoler, flere forskellige daginstitutioner
samt 7.000 indbyggere. Derudover er det en udfordring, at motorvejen skærer Gødvad fra
resten af Silkeborg, og derfor er der behov for oplysning.
Med en informationstavle vil det være muligt at oplyse alle i lokalområdet og samle alle
beboere i Gødvad til f.eks. den årlige juletræsfest i Gødvadhallen, diverse sports- og
sommeraktiviteter eller eventuelt afholdelse af et stort fælles St. Hans arrangement.
Det er desværre en alt for stor udfordring for et lokalråd, at nå ud til alle beboere og tavlen vil
kunne løse dette problem.
Tavlen vil blive administreret og opdateret af Gødvad lokalråd med events og aktiviteter for
området. Den vil komme til at stå i centrum ved købmand og sportshal. Det er her, der
arbejdes på at få et torveområde med fælles udgangspunkt, hvor der er plads til alle.
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Budget
Etablering og projektering
Indkøb af tavle
Fremstilling af stander alu/rustfri
Montage af stander og tavle
El tilslutning af tavle
I alt incl. moms

2.500
21.900
6.400
3.122
4.750
48.340

El forbrug til drift afholdes af Gødvad Lokalråd, anslået til 1.900 kr. årligt.
Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:
 Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.
 Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse.
 Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

11 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Fælleshaven 8600
søger om tilskud på 17.000 kr. til en økologisk byhave
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2016-02335

Resume
Foreningen Fælleshaven 8600 søger om tilskud til opstart og indkøb af forskelligt haveudstyr
og frø, planter, jord m.v. Målet med fælleshaven er at kunne inddrage en masse
Silkeborgensere i arbejdet og styrke fællesskabet i nærområdet. Det er et sted hvor børn og
voksne skal mødes og være aktive med leg og havebrug.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller


at der gives afslag på ansøgningen, idet formålet falder uden for de 3 fokusområder.

Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Projektet er igangsat af frivillige ildsjæle, og formålet er at lave en økologisk fælleshave for
alle interesserede. I haven skal der dyrkes grønsager, krydderurter og der skal være masser af
spændende aktiviteter, hvor alle er velkomne. Foreningen håber, at haven kan blive et stort
aktiv for Silkeborg Kommune, og at den kan være med til at gøre Silkeborg endnu mere
attraktiv.
Foreningen er nystartet i marts 2016, og det er havens aktive frivillige medlemmer, som skal
stå for driften af haven på et område i Sydbyparken, som Silkeborg Kommune har stillet til
rådighed til formålet. Initiativtagerne er 2 lokale borgere.
I ansøgningen oplyses følgende:

Side 25

”Vi håber med Fælleshaven 8600 at kunne inddrage en masse silkeborgensere og styrke
fællesskabet i nærområdet. Fælleshaven er sted, hvor både børn og voksne skal mødes med
leg, havebrug, opbygning af nye sociale relationer til hinanden.
Vi planlægger også at inddrage skolerne eller institutionerne, når haven er blevet etableret, så
børnene kan komme ned og lære en masse om biodiversitet, økologi, miljø etc.
Vi ønsker, at haven bliver et sted, hvor man kan tage hen og møde andre i en ny form for
fællesskab rundt om haven. Her er der altid nogen at snakke med og det kan være med til at
afhjælpe ensomhed, depression, stress m.v. Haven kan gøre det mere attraktiv for tilflyttere,
f.eks. familier som interesserer sig for miljø og økologi eller være et tilhørssted for
familier/personer, som ikke har et stort netværk.
Idéer










til fremtidige projekter er følgende:
lave en havedag for børn, hvor de sammen med deres forældre/bedsteforældre
kommer med deres egne frø, som de så skal plante og følge
invitere flygtning til at deltage i samarbejdet, for at hjælpe med integrationen samt give
de nye borgere et netværk
Samarbejde med lokale forretninger, foreninger og institutioner f.eks. Madselskabet,
Vestre Skole, Sydbyens Aktivitetsråd, spejderne m.v.
lave madarrangementer, med mad fra haven
lave bål mad, f.eks. til Sankt hans
lave “åbent-hus arrangement”, hvor man kan komme og få en guidet tur rundt i haven,
når vi har fået mere beplantning
stress-kurser, hvor en specialist i haveterapi kommer og giver råd og vejledning
foredrag om biodiversitet i haven m.v.

For at Fælleshaven 8600 kan arbejde videre med etableringen har vi brug for et økonomisk
opstartstilskud, til indkøb af forskelligt udstyr til haven”.
Budget
Redskab
Haveredskaber

Pris
(kr.)
5.000

Planter og frø
Skilte

1.500
3.000

Vandopsamlings
tank
Opbevaring af
redskaber
Bord og bænk
Kompost
Såjord, kalk,
gødning
I alt

3.000
1.000
2.000
1.000
500

Bemærkninger
Trillebør, skovl, spade, spand, grensaks, hæksaks, rive, planteske,
potter, græsslåmaskine m.v.
Frø og planter til udsåning/plantning i haven
Forskellige skilte til haven og bl.a. et indgangsskilt der skal fungere
som ”opslagstavle”, hvor der udover permanent information kan
informeres om arrangementer
Der er ingen vand på arealet, og der er derfor brug for løsning til
opsamling af vand. Tilslutning til forsyningsvand koster ca. 25.000 kr.
Redskaberne skal kunne opbevares aflåst. Billigste løsning er en
opbevaringsboks.
Bruges til sociale arrangementer
Kompost skal opbevares i 3 træbeholdere
Der skal forspires og jordens skal forberedes.

17.000

Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:
 Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.
 Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse.
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Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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12 (Offentlig) Udviklingspuljen 2016. Silkeborg Badminton
klub søger om tilskud på 15.000 kr. til projekt Skole, SFO
Badminton
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2016-02594

Resume
Skole/SFO Badminton er et samarbejde mellem SBK, Silkeborg Badminton Klub, DGI
Midtjylland, Vestre Skole og Silkeborg Kommune. Formålet er at udbrede kendskabet til
badminton og til SBK, Silkeborg Badminton Klub og dermed at få flere børn til at spille
badminton i skolen og i foreningsregi.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges 15.000 kr. til projektet på baggrund af fokusområde 1.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Skole/SFO Badminton projektet tilbyder badmintontræning af 3 timers varighed en gang om
ugen til indskolings- og mellemtrineleverne (0.-6. klasse) på Vestre Skole. Træningen vil
foregå i Sydbyhallerne og afvikles i mindre forløb af en varighed på 6-8 uger og vil ligge hver
torsdag kl. 12.30-14.00 for 0.-3. klasse og kl. 14.00-15.30 for 4.-6.klasse. Der er plads til 24
elever på hvert hold.
Kvalitet i træningen sikres ved, at træningen varetages af en uddannet badmintoninstruktør
fra DGI, og at pædagoger fra skolen er med til træningen. Omdrejningspunktet for træningen
vil være en aldersrelateret og inkluderende tilgang. Instruktøren tager hensyn til, at mange af
børnene ikke har spillet badminton før og lægger vægt på, at alle får en god oplevelse med at
spille badminton. Træningen vil bestå af motorik- og bevægelsesøvelser og leg med ketcher og
bold. Fokus er på at udfordre børnene motorisk og fysisk og give dem de grundlæggende
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forudsætninger for at spille badminton, samt at styrke det sociale sammenhold på tværs af
klasserne. Projektet søger således at motivere børn til sunde bevægelsesvaner på en relations
baseret måde for dermed at styrke deres sundhed og trivsel.
Hvad får skolen ud af projektet?
Skolen/SFO’en får et idrætstilbud af høj kvalitet til deres skoleelever, og efter projektperioden
er de blevet rustet til selv at kunne varetage undervisning i badminton på en nem tilgængelig
og sjov måde, herunder har de fået kompetencer til at tilpasse badmintonundervisningen i
forhold til elevernes niveau og alder. Lærere og pædagoger på skolen/SFO’en vil således
opleve et specifikt kompetenceløft i forhold til badmintontræning.
Tidligere lignende tiltag med badminton i skole/SFO har været en succes og har resulteret i
masser af glade børn og socialt samvær og givet ny inspiration til lærere samt tættere kontakt
mellem skolen og den lokale badmintonklub.
Hvad får børnene ud af projektet?
Børnene får adgang til et idrætstilbud af høj kvalitet, fordi træningen varetages af en erfaren
instruktør. Kvaliteterne ved badminton er, at det er en idrætsgren, der forbedrer styrke,
kondition, koordination, balance og bevægelighed, hvor der samtidig er fokus på leg og glæde
i fællesskab med både piger og drenge. På grund af det høje intense aktivitetsniveau er der
mange sundhedsmæssige gevinster ved at spille badminton, herunder er det en idræt, der er
med til at forebygge overvægt, hjertekarsygdomme og diabetes. Samtidig styrkes børnenes
motorik gennem udvikling af kropslige og idrætslige kompetencer.
Projektet er således med til at styrke den fysiske, sociale og mentale sundhed for indskolingsog mellemtrineleverne.
Hvad får foreningen ud af projektet?
Gennem projektet får mange børn kendskab til badminton og Silkeborg Badminton Klub vil
efter hvert forløb stå klar til at tage godt imod de børn, der har fået lyst til at spille badminton
i foreningsregi. Da badminton er en idrætsgren, hvor fokus er på gentagne bevægelser,
kræver det mere end blot et par træninger, hvis børn skal have succesoplevelser med at spille
badminton. Ved at give børn en lidt længere ”prøveperiode” med badminton, åbner projektet
op for muligheden for at nå flere børn. Herved kommer Silkeborg Badminton Klub nemmere i
kontakt med de børn, der ikke automatisk vil komme hen i foreningen på egen hånd. Projektet
bringer således foreningslivet til børnene, så de nemt kan fortsætte i foreningen efter forløbet.
Budget:
Indtægter
Tilskud fra ”Bevæg dig for livet” puljen
Tilskud fra DGI Midtjylland ((ketcher, undervisningsmateriale og
instruktørlønninger)
Silkeborg Badminton Klub (bold og instruktørlønninger)
Indtægter i alt
Honorar til instruktører: 200 kr. i 3,5 t. ugtl. x 35 uger
Underskud – ansøgt udviklingspuljen

5.000 kr.
3.500 kr.
1.000
9.500
24.500
15.000

Fritidsrådet har i 2016 valgt særligt at sætte fokus på følgende tre områder:
 Projekter der har til hensigt at skabe samarbejde mellem frivillige folkeoplysende
foreninger og uddannelsesinstitutioner.
 Projekter der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for borgere at engagere sig i
frivillig foreningsledelse.
 Projekter der medvirker til at gøre borgere og foreninger mere opmærksomme på
muligheder i forhold til udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.
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13 (Offentlig) Evaluering af Fritidsrådet
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2016-02677

Resume
Fritidsrådet skal drøfte og evaluere rådets arbejde.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet,
 at rådets arbejde drøftes og evalueres.

Beslutning
a. Drøftelse af, om vi kan putte et andet indhold ind i Fritidsrådet, hvor rådet også
er på forkant med at udvikle Fritidsrådets område. Hvor man bliver mere end
høringspart.
b. Der sendes en opfordring til politikerne om at bruge Fritidsrådet aktivt i forhold
til emner, idéer med mere.
c. Fritidsrådet har også en opgave i forhold til selv at sætte temaer og drøftelser på
dagsordenen.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med den nye folkeoplysningslov, som trådte i kraft 1. august 2011, var der et
krav om at nedsætte et eller flere udvalg (jfr. § 35 stk. 2.), der skulle sikre brugerindflydelse.
I Silkeborg Kommune blev Fritidsrådet oprettet på den baggrund og har nu eksisteret i godt
fire år. Det er derfor tid til at evaluere Rådets arbejde i forhold til egne forventninger og
samtidig drøfte, om der er andre og nye arbejdsgange, initiativer, tiltag og lignende, som skal
implementeres i Rådets fremtidige arbejde.
Fritidsrådets medlemmer bedes hver især:
 gøre sig tanker om, hvad man som medlem forventer af Fritidsrådet
 gøre sig tanker om, hvorvidt Fritidsrådet har levet op til egne forventninger
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gøre sig overvejelser, hvis nødvendigt, om, hvordan Fritidsrådet fremadrettet kan leve
op til egne forventninger.
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14 (Offentlig) Gensidig orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2015-14633

Resume
Gensidig orientering.

Beslutning
a. Friluftsstrategi
b. Anlægsprojekter
1. DisCover Park – Anders sender projektforslag ud til Fritidsrådet
2. Arena Parken
3. Indelukket
4. Søsportens Hus
c. Idrætsrådet orienterede om prisuddelingsarrangementet
d. BUS orienterede om Frivillighedsdag/fest 11. juni 2016
e. Selvorganiserede orienterede om Østre – forhold og udvikling
f. Aftenskolerne orienterede om den forestående prisuddeling i Aarhus Friheden.
g. Gitte orienterede om arbejdet med sparekataloget. Rammen skal i 2017 skæres
med 1 % svarende til 1,5 mio. kr. Sparekataloget sendes ud med referatet.
Ej til stede
Lars Bundgaard,
Erling Prang,
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering fra administrationen:
 Friluftsstrategi
 Anlægsprojekter
Orientering fra rådsmedlemmer:
 Idrætsrådet
 Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd
 Aftenskolernes Samvirke
 Selvorganiserede grupper
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Orientering fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsmedlemmer
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