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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.
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2 (Offentlig) Yderligere drøftelser vedrørende ekstra
vandtid i 2017-18
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-04135

Resume
Udvalget drøfter yderligere muligheder for ekstra vandtid i kommunens svømmehaller.

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



at sagen drøftes
at eventuelle ændringer i offentlig åbningstid besluttes

Beslutning
Den offentlige åbningstid udvides med 2 timer ekstra lørdag og søndag fra kl. 15 – 17. Der
optages dialog med svømmeklubberne om afvikling af stævner.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har på tidligere møder drøftet mulighederne for at bevilge
ekstra midler i indeværende budgetår til muliggørelse af ekstra offentlig åbningstid samt
eventuelle muligheder for flere foreningstimer.
Idrætsinspektøren deltager på mødet og fremlægger yderligere mulige konsekvensberegninger
for ekstra vandtid og eventuelle ændringer i den offentlige åbningstid.

Bilag
1 (Svømmehal kriterier for fordeling af timer - 6544434)
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3 (Offentlig) Drøftelse af rapport fra Teknologisk Institut
vedrørende friluftsbadet på Svømmecenter Nordvest
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-04918

Resume
Gennemgang og drøftelse af ny rapport fra Teknologisk Institut vedrørende friluftsbadet på
Svømmecenter Nordvest.

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


at rapporten drøftes.

Beslutning
Drøftet. Udvalget medtager sagen til drøftelse i byrådets budgetseminar.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket udarbejdet en rapport vedrørende friluftsbadets
tekniske tilstand herunder vurderinger af tiltag, der kan opfylde alle gældende lovkrav og
understøtte en eventuel fremtidig ansøgning om åbning af friluftsbadet indtil et nyt
svømmecenter står færdigt.
Til forskel fra tidligere udarbejdet rapport, som omhandlede en permanent løsning for hele
friluftsbadet, har Teknologisk Institut i denne rapport forholdt sig til en minimumsløsning for
det store 50-meter bassin.
På den baggrund har Teknologisk Institut udfærdiget den foreliggende rapport og således lavet
et oplæg og forslag til en midlertidig ombygning af 50-meter friluftsbassinet.
Rapporten estimerer en minimumsløsning inkl. rådgivning mv. (15%) til at koste 6.785.000 kr.
ekskl. moms.
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Bilag
1 (Rapport fra Teknologisk Institut vedr. friluftsbadet juni 2017 - 6535533)
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4 (Offentlig) Orientering om status på Arena Park,
Kjellerup
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2016-04022

Resume
Orientering om status på Arena Park-projektet i Kjellerup.

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

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Arena Parkens etape 1 med fokus på cykellegebane er færdig, hvorfor etape 2 med anlæg af
den resterende park er under opstart.
Forventeligt vil anlægsarbejdet med etape 2 være færdigt ultimo 2017. Det sluttelige
plantearbejde i parken forventes færdigt i foråret 2018.
Bilagt er beskrivelser og billeder af Arena Parks anlægsetaper 1 og 2 udarbejdet af arcvision i
forbindelse med fondsansøgninger til hhv. cyklistforbundet og LOA.

Borgerinddragelse
Undervejs i processen med idéudvikling, design af parken og i beslutningsprocesserne
vedrørende anlægsfasen har en frivillig arbejdsgruppe, udgjort af blandt andre repræsentanter
fra Arena Midt og lokalrådet i Kjellerup, været involveret.

Bilag
1 (Arena Park, Etape 1 (cykellegebane), fra ansøgning til cyklistforbundet - 6544310)
2 (Arena Park, Etape 2 (helhedsplan), fra ansøgning til LOA - 6544357)
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5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-03858

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at anlægsbevillingen på 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 2 mio. kr. i 2017 til Aktivitetsdæk på
motorvejstunnellen. Beløbet søges frigivet til arbejdet med projektet.
Formålet med projektet er at udvikle og etablere et område på motorvejstunnellens
overdækning til streetaktiviteter som skateboarding, køre på løbehjul, parkour mv. Første del
af projektet er design og anlæg af skatepark på overdækningen.
Designet af skateparken forventes færdig i løbet af efteråret 2017, hvorefter anlægsarbejdet
påbegyndes. Ibrugtagning af skateparken forventes i løbet af foråret 2018.
Design og anlæg af resterende elementer i parken følger primo 2018.
Bilagt er de foreløbige, og af Vejdirektoratet endnu ikke godkendte, skitsetegninger af
skateparken.

Borgerinddragelse
Silkeborg kommune er i tæt dialog med brugergrupper indenfor de nævnte aktiviteter.
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Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017.

Bilag
1 (Skitsetegninger, Skatepark på overdækningen - 6544425)
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6 (Offentlig) Anlægsbudget til Helhedsplanen Indelukket
og Østre Søbad
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-04537

Resume
Som følge af at der er behov for at igangsætte arbejdet med Østre Søbad i 2017 deles
arbejdet med Helhedsplan for Indelukket op i 2 etaper, således at arbejdet med Østre Søbad
kan påbegyndes og en del af arbejdet i Indelukket udskydes til 2020. Samtidig arbejdes der
videre med Mandskabsbygningen i Indelukket.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Byrådet,


at der søges om nedsættelse på anlægsprojekt Helhedsplan for Indelukket – etape 1 på
grund af forventet mindreforbrug. Bevillingen nedsættes fra 4,500 mio.kr til 1,500
mio.kr.



at anlægsprojekt Helhedsplan for Indelukket – etape 1 tilføres 1,740 mio.kr. fra drift til
opførelse af mandskabsbygning.



at der søges om anlægsprojekt til Renovering af søbade på 3 mio. kr. budgetteret i
2020 i stedet disponeres til Helhedsplan for Indelukket – etape 2.



at der søges om en bevilling på 3,922 mio. kr. til Renovering af søbade med rådighed i
2017. Finansieret ved at bevillingen til Helhedsplan Indelukket 1. etape nedsættes med
3,000 mio. kr. og ved at Kultur og Fritid overfører 0,922 mio. kr. fra drift til anlæg.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som følge af at der er behov for at igangsætte arbejdet med Østre Søbad i 2017 deles
arbejdet med Helhedsplan for Indelukket op i 2 etaper, således at arbejdet med Østre Søbad
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kan påbegyndes og en del af arbejdet i Indelukket udskydes til 2020. Helhedsplan for
Indelukket har i alt fået en bevilling på 4,5 mio. kr.
Der tilføres yderligere midler til Østre Søbad fra drift til anlæg som finansieres af Kultur og
Fritid.
Helhedsplan for Indelukket – etape 1 blev i gangsat i 2016 og fortsætter i løbet af 2017. I
forbindelse med det arbejde opføres der en mandskabsbygning i Indelukket, som finansieres
ved en overførsel fra drift til anlæg (ved bidrag fra Ejendomme og Kultur og Fritid). Opførelsen
af mandskabsbygningen er et særskilt projekt med sin egen økonomi, men denne opføres
sideløbende med det resterende arbejde der udføres i Indelukket.
Det er vurderet at en del af det arbejde der skal laves i Indelukket kan vente til 2020, og
projektet deles derfor op, således der er en etape 2 som igangsættes i 2020.

Økonomi
Økonomistaben oplyser at, anlægsbevilling til Østre Søbad på 3,922 mio. kr. kan gives på
bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017, hvis
bevillingen til Helhedsplan for Indelukket nedsættes med 3,0 mio. kr. fra 4,5 mio.kr. til 1,5
mio. kr. og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. overføres fra dette projekt, samtidig med at der
søges overført 0,922 mio. kr. fra bevilling 34 Kultur og Fritid, drift. Bevillingen til Helhedsplan
for indelukket (mandskabsbygning) søges herefter forhøjet med 1,74 mio. kr. fra 1,5 mio. kr.
til 3,24 mio. kr., med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017, hvis der overføres
1,74 mio. kr. fra bevilling 34 Kultur og fritid, drift.
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7 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og
Fritid pr. 30. juni 2017
Sagsbehandler: DR00336
SagsID: EMN-2017-03408

Resume
Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning
på økonomi, aktivitet og mål.

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


at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning



at eventuelle korrigerende handlinger igangsættes/drøftes

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for
alle bevillinger ”Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30.
juni 2017”,


at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
”Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017”,



at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist
opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).
Overordnet status på bevillingsmål
Bevillingsmål



Implementering af handleplanen for
kulturpolitikken.

X

Udvikling af ny regional kulturaftale med
Kulturstyrelsen.
Give kunsten og kulturen en særlig plads i
byrummet og i naturen.

X
X

Regionalt spillested.

X

Gennemførelse af aktiviteterne i regi af
Europæisk Kulturhovedstad 2017.

X

Udstillingssted.

X

Ungekulturhus.

X

Fælles markedsføringsplatform.

X

Synlighed i byrummet.

X

Børne- og ungekultur.

X

Festival Silkeborg.

X

Implementering af handleplan for Idræts-,
fritids- og folkeoplysningspolitik.

X

Outdoordestination

X

MTB Søhøjlandet.

X

Samarbejde mellem skole og idræts- og
fritidsforeninger.

X

Udvikle kursusrække med opkvalificerende
tilbud til kommunens frivillige i idræts- og
fritidsforeninger.

X

At styrke samarbejdet mellem kommunens
folkeskoler og idræts- og fritidsforeningsliv
jf. skolereformens punkt om den ”åbne
skole”.

X

At styrke samarbejdet mellem
familieafdelingen, beskæftigelsesafdelingen,
handicap- og psykiatriafdelingen og
sundhedsafdelingen med henblik på at øge
muligheden for at nå regeringens 10. mål:
Flere uden for arbejdsfællesskabet skal
deltage i den frivillige indsats (Regeringens
”10 mål for social mobilitet”, maj 2016).

X
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NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
Drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.
Serviceudgifter

Korrigeret
budget

Forbrug pr Forventet
30-06-2017 regnskab

Afvigelse*

Decentrale udgifter

53.715

20.461

54.222

-507

Centrale udgifter

79.119

43.488

78.644

475

132.834

63.949

132.866

-32

I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 34 Kultur og Fritid i
alt

132.834

63.949

132.866

-32

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug
Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget
Bevilling 34 Kultur og Fritid

-32

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Bevilling 34 Kultur
og Fritid.
Afvigelsen er beskrevet i bilaget.
Korrigerende handlinger
03.35.63 Musikarrangementer

-507

Der arbejdes i øjeblikket på hvordan merforbruget nedbringes i løbet af 2017
og årene frem.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling
34 Kultur og Fritid vedrørende: Opførelse af ny mandskabsbygning i
Indelukket.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Bortfald af lokaletilskud til SIF
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1.000

-300

hovedafdeling.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

-14

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 16
Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønfremskrivning

-463

Bevillingsændringer
Drift
102

Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Kompensation vedr. ændring af
folkeoplysningsloven
Anlæg

Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Korrigeret
budget

Forbrug pr Forventet
30-06-2017 regnskab

Afvigelse*

Anlæg

59.752

12.991

43.433

16.319

Bevilling 34 Kultur og Fritid i
alt

59.752

12.991

43.433

16.319

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug
Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget
Bevilling 34 Kultur og Fritid
Der forventes samlet set et mindreforbrug på bevilling 34 Kultur og Fritid for
2017.
Mindreforbruget består af 4 afvigelser som er nærmere specificeret i bilaget.

Bilag
1 (Bilag KFIU møde 9. august 2017 - 6539246)
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16.319

8 (Offentlig) Forlængelse af lejeaftaler med selvejende
haller
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-04632

Resume
Beslutning om forlængelse af lejeaftaler med selvejende haller.

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





at lejeaftalen
2018
at lejeaftalen
at lejeaftalen
at lejeaftalen

med Den selvejende institution Them Hallerne forlænges til 31. december
med Egnscentret Sjørslev/Demstrup forlænges til 31. december 2018
med Fonden STIF Hallen forlænges til 31. december 2018
med Gjern Kultur- og Idrætscenter forlænges til 31. december 2018

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Lejeaftalen med Den selvejende institution Them Hallerne er gældende fra 1. januar 2013 til
31. december 2017. Lejeaftalen forlænges med et tillæg til 31. december 2018, hvorefter
lejeaftalen tages op til revision igen.
Lejeaftalen med Egnscentret Sjørslev/Demstrup er gældende fra 1. januar 2008 til 31.
december 2017. Lejeaftalen forlænges med et tillæg til 31. december 2018, hvorefter
lejeaftalen tages op til revision igen.
Lejeaftalen med Fonden STIF Hallen er gældende fra 1. januar 2008 til 31. december 2017.
Lejeaftalen forlænges med et tillæg til 31. december 2018, hvorefter lejeaftalen tages op til
revision igen.
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Lejeaftalen med Gjern Kultur- og Idrætscenter er gældende fra 1. august 2007 til 31. juli
2017. Lejeaftalen forlænges med et tillæg til 31. december 2018, hvorefter lejeaftalen tages
op til revision igen.
Aftalerne som Silkeborg Kommune har indgået med kommunens selvejende haller i forbindelse
med kommunalreformen i 2007 forventes analyseret i løbet af 2018. Med en forlængelse af
ovenstående 4 aftaler, har alle lejeaftaler med de selvejende haller samme udløbsdag 31.
december 2018.

Bilag
1
2
3
4

(Underskrevet kontrakt for Gjern Kultur- og Idrætscenter pr. marts 2008 - 714556)
(Endelig lejeaftale med Sjørslev/Demstrup - Underskrevet - 688161)
(Underskrevet aftale gældende pr. 1. januar 2008 - 5153185)
(Underskrevet lejeaftale gældende fra 1. januar 2013 - 731533)
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9 (Offentlig) Endelig godkendelse af retningslinjer for pulje
til udvikling og efteruddannelse af frivillige ledere
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2016-09201

Resume
Endelig godkendelse af retningslinjer for pulje til udvikling og efteruddannelse af frivillige
ledere efter behandling af høringssvar fra Idrætsrådet og BUS.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at høringssvarene behandles
 at retningslinjerne for puljen godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt, dog således at der ikke bliver krav om medlemskab af Idrætsrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2017 og overslagsårene blev følgende aftalt:


Frivillige ledere
Til at styrke det frivillige arbejde inden for de områder, som Idrætsrådet og
spejderorganisationerne beskæftiger sig med, afsættes 0,25 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid. Midlerne disponeres til støtte til uddannelse af ledere i de frivillige
organisationer.

Første behandling 4. januar 2017
På udvalgets møde 4. januar 2017 blev det besluttet, at administrationen skulle frembringe et
forslag til administrationsgrundlag for puljen til politisk behandling i udvalget. Dette med
henblik på, at administrationen efterfølgende kan varetage den daglige forvaltning af puljen.
Administrationen afholdte møder med Idrætsrådet og Børne og Ungdomsorganisationernes
Samråd (BUS). Deres relevante input blev indarbejdet i et forslag til retningslinjer.
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Anden behandling 7. juni 2017
På udvalgets møde 7. juni 2017 blev retningslinjerne for puljen foreløbigt godkendt med
beslutningen om, at de:
”sendes til høring i Idrætsrådet og BUS med henblik på endelig behandling i august 2017.”
Bilagte forslag til retningslinjer indeholder høringssvar fra Idrætsrådet og BUS, som udvalget
bedes behandle i den endelige godkendelse af retningslinjerne.

Økonomi
Med budgetaftalen for 2017 og overslagsårene er der årligt afsat 0,25 mio. kr. til formålet.

Bilag
1 (Udgave 6 - Retningslinjer for pulje til efteruddannelse af frivillige ledere_indeholdende
høringssvar - 6527061)
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10 (Offentlig) Børneteatret i Silkeborg Teaterkreds søger
tilskud til danseforestillingen Just Blazing
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-04898

Resume
Børneteatret i Silkeborg Teaterkreds søger om tilskud på 5.000 kr. til opførelse af
teaterforestilling i forbindelse med åbningen af Campus Bindslevs Plads.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes et tilskud på 5.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I samarbejde med Campus Bindslevs Plads søger Børneteatret i Silkeborg Teaterkreds om
tilskud på 5.000 kr. til gennemførelse af danseforestillingen ”Just Blazing” med Uppercut
Danseteater. Forestillingen vil indgå som del af åbningen af Campus Bindslevs Plads 15.
september 2017 og målgruppen er alle borgere.
Ansøger skriver bl.a. i sin ansøgning:
”Campuspartnerne ønsker at formidle deres vision på en kreativ og kulturel måde, og derfor
har vi sat os sammen og fundet danseforestillingen Just Blazing, som rummer de bærende
arbejdspunkter i Campus Bindslevs Plads: At vidt forskellige individer mødes, skal finde frem til
at samarbejde og sammen skabe noget nyt.
Baggrunden for at etablere samarbejdet mellem Campus Bindslevs Plads og Børneteatret i
Silkeborg Teaterkreds er, at vi ønsker at bakke op om eksperimenterende kulturelle indslag på
Campus Bindslevs Plads og gerne vil åbne op for fremtidigt nyskabende scenekunst og læring i
samarbejde mellem campuspartnerne og børneteatret.”

Side 21

Budget
Udgifter
Forestillingens pris
Udgifter i alt
Indtægter
50 % refusion fra Kulturstyrelsen
Tilskud Campus Bindslevs Plads
Søger Silkeborg Kommune
Indtægter i alt

Kr.
30.000
30.000
15.000
10.000
5.000
30.000

Silkeborg Teaterkreds bevilges årligt et tilskud til forestillinger for børn og unge og
forestillinger for voksne. I 2017 modtager Silkeborg Teaterkreds et tilskud på 175.000 kr. til
forestillinger for børn og unge. Teaterkredsens egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2016 245.000
kr.
Markedsføring af teaterforestillingen vil ske vil i nyhedsbreve, på teaterkredsens hjemmeside
og på Facebook.
Kulturrådet udtaler:
”Børneteatergruppen under Silkeborg Teaterkreds søger om tilskud på 5.000 kr. til afvikling af
en danseforestilling rettet mod alle aldersgrupper i forbindelse med åbningen af Campus
Bindslevs Plads.
Arrangementet er en samfinansiering mellem Silkeborg teaterklub for børn og Campus
Bindslevs Plads. Kulturstyrelsen yder desuden 50 % refusion af forestillingens pris.
Kulturrådet anser arrangementet for at være af høj kunstnerisk kvalitet og et relevant indslag
til åbningen af Campus Bindslevs plads. Arrangementet vil være et spændende og relevant
bidrag til kunstneriske fortolkninger af formål og intentioner med det nye campus.
Kulturrådet anbefaler derfor at ansøgningen imødekommes.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 27. juli 2017
255.860 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.
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11 (Offentlig) Silkaden søger tilskud til påskeudstilling
2018
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-04900

Resume
Kunstnergruppen Silkaden ønsker at holde påskeudstilling på Kirsebærgården i 2018. Til
udstillingen vil der blive knyttet foredrag, filmfremvisning m.m. Der søges om tilskud på op til
27.700 kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes et tilskud på 20.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkaden søger tilskud til påskeudstilling i 2018 i Kirsebærgården. Der søges om tilskud på op
til 27.700 kr.
Silkaden er en sammenslutning af 16 kunstnere med tilknytning til Silkeborg. Det er Lars Bay,
Peter Birk, Søren Bredahl, Karen Birch Bunten, Charlotte Overgaard Christensen, Leif Dræby,
Doris Bundgaard Hansen, Birte Vedel Howard, Randi Kornerup-Bang, Nurith Lumer-Klabbers,
Laila Rask Pedersen, Lisbeth Poulsen, Flemming Rask, Poul Erik Schröder, Bodil Lisbeth
Thomsen og Siri Trillingsgaard.
Ansøger skriver bl.a. i ansøgningen:
”Vi vil i forbindelse med denne udstilling på Kirsebærgården forsøge at markere dette så
kraftigt som muligt. Vi arbejder med at få knyttet begivenheder, foredrag, underholdning, film
m.m. til udstillingen.”
Budget
Udgifter
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Kr.

Tryk af katalog, plakater m.m.
Annoncering
Forsikring
Materialer, ophængning mv.
Vin, blomster, fernisering
Fotokopiering
Porto, paprør, kuverter
Foredrag, underholdning mv.
Diverse
Leje af udstillingslokale
Udgifter i alt
Indtægter
Indbetaling a conto kunstnere
Salg af kataloger og plakater
Søger Silkeborg Kommune
Indtægter i alt

20.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.200
2.000
3.000
2.000
5.500
40.200
9.000
3.500
27.700
40.200

Silkadens egenkapital udgjorde pr. 31.12.2016 400 kr.
Udstillingen vil blive markedsført ved plakater, annoncer, avisomtaler, hjemmeside og
Facebook.
Kulturrådet udtaler:
”Silkaden, der tæller 16 kunstnere, alle med tilknytning til Silkeborg, har næsten årligt siden
1991 afholdt påskeudstilling i Silkeborg.
I 2018 ønsker Silkaden at markere udstillingen yderligere ved at arrangere foredrag,
filmforevisning og andre aktiviteter i forbindelse med påskeudstillingen.
Silkeborg Kulturråd anbefaler støtte til formålet. Påskeudstillingen er en vigtig årlig
tilbagevendende begivenhed for billedkunsten i Silkeborg kommune.”

Økonomi
Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil skulle afholdes af puljen ”de
kulturelle frie midler” i 2018.
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12 (Offentlig) Grafisk Værksted søger tilskud til afholdelse
af konference for grafiske værksteder i Danmark
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-04885

Resume
Silkeborg Grafiske Værksted ønsker at være vært for en konference for de forenede grafiske
værksteder i Danmark. Konferencen foregår i Silkeborg med besøg på lokale
kulturinstitutioner. Der søges om tilskud på op til 45.000 kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes et tilskud på 20.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Grafiske Værksted ønsker at være vært for en konference/netværksmøde i Silkeborg
4. - 5. november 2017. Til konferencen bliver inviteret grafiske værksteder, organisationer og
kunstnere indenfor den grafiske kunst i Danmark.
Om de forenede grafiske værksteder og formålet med konferencen skriver ansøger bl.a.
”Målet er at forbedre vilkårene for de samlede grafiske værksteder, organisationer, kunstnere
og i særdeleshed den grafiske kunst i Danmark. Bl.a. ved store fælles biennaler rundt i
Danmark, kurser og portaler for grafik. Formålet er også at skabe et konstruktivt samarbejde
mellem de grafiske værksteder specielt med henblik på brugerne af disse og derved forbedre
mulighederne for den udøvende grafiker. At formidle mulighederne for nationalt og
internationalt samarbejde for grupper og den enkelte grafiker. Skabe grobund for store
projekter, der gavner faget og skaber udvikling og grobund for gensidig udveksling af
erfaringer, ideer og arbejdsfaciliteter.”
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Konferencedeltagerne inviteres til et program indeholdende besøg og ophold på KunstCentret
Silkeborg Bad, oplæg om grafisk kunst v. Iben From og Lars Svanholm samt besøg på
Papirmuseet.
Det er 3. gang de forenede grafiske værksteder holder konference. I 2015 var det i Nordjylland
og i 2016 i Odense.
Der inviteres deltagere fra 23 værksteder og organisationer. Det forventes, at min. 20
personer vil deltage i konferencen. Til de to foregående konferencer har der ikke været
deltagerbetaling. Ansøger ønsker som udgangspunkt ikke deltagerbetaling, men dette vil
afhænge af, hvor meget tilskud der ydes til konferencen.
Budget
Udgifter
Leje af værelser
Rejseudgifter
Forplejning
Diverse
Udgifter i alt
Indtægter
Søger Billedkunstnernes forbund Ofonden samt Silkeborg Kommune
Indtægter i alt
Resultat

Kr.
10.000
20.000
10.000
5.000
45.000
45.000
45.000
0

Foreningen havde pr. 31. december 2016 en egenkapital på 37.000 kr.
Kulturrådet udtaler:
”Det er positivt at de aktive grafikere årligt mødes med andre grafiske værksteder og
organisationer for at udveksle ideer og inspiration, samt at drøfte arbejdsfaciliteter og
udstillinger. Det grafiske Værksted i Silkeborg er med afholdelsen af det årlige møde i
Silkeborg med til at tegne Silkeborg Kommune som et aktivt sted for den grafiske billedkunst.
Det fremgår ikke af ansøgningen, hvilke grafikere eller organisationer fra andre kommuner,
som forventes at deltage, samt hvilken egenbetaling, der kalkuleres med.
Ansøgningen vurderes at være støtteværdig.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 27. juli 2017
255.860 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.
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13 (Offentlig) Riverart søger tilskud til
fuldmånebegivenhed under ildfestregatta
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-04686

Resume
Foreningen Riverart søger tilskud på 150.000 kr. til gennemførelse af sit program under
Silkeborg Ildfestregattaen i 2017, som er en fuldmånebegivenhed i kulturhovedstadsåret. Det
var forventet, at projektet ville have kunnet opnå en langt større fondsfinansiering end
tilfældet har vist sig at være. Foreningen Riverart har gennem flere år arbejdet intenst og
professionelt med fundraising, men mangler stadig en restfinansiering for at nå i mål, hvorfor
foreningen nu søger om tilskud fra de kulturelle, frie midler.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges 100.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning
Indstillingen godkendes.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Foreningen Riverart søger 150.000 kr. til gennemførelse af sit projekt i forbindelse med
Silkeborg Ildfestregatta 2017. River Art er i samarbejde med Silkeborg Ildfestregatta udvalgt
til at være én af de Fuldmåneevents, som udspiller sig i hele Region Midtjylland hver måned i
løbet af 2017. Ildfestregattaen foregår 15. - 19. august 2017.
Foreningen River Art har til formål at skabe en kunstnerisk ramme for Silkeborg Ildfestregatta i
2017 med udgangspunkt i lokale myter og specialskabte kunstneriske oplevelser til vands og
på land. Alle kunstudtryk bindes sammen af historien om, hvordan ildfestregattaen opstod og
hvordan Silkeborg blev dannet som by. River Art arbejder med de kunstneriske medier ild,
vand, lyd og lys.
Riverarts program under ildfestregattaen omhandler bl.a.
 Waternymph. Efter mørkets frembrud vil Waternymph stige op af åen ved havnen for at
fortælle om Silkeborg og regattaens historie. Totalperformance med musik, lyd og lys.
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Bispehuer. Flere hundrede børnehavebørn søsætter bispehuer i papir i åen.
Historiske tableauer langs åen, som illustrerer historiske fortællinger om Silkeborg.
Stilleben i vandkanten. Langs åen vil der være lysende skulpturer, som er inspireret af
dyrelivet.
Minimum Monument, hvor den brasilianske kunstner Nelé Azevedo viser sit
kunstprojekt med tusinder af små isfigurer i stryget.

Foreningen Riverart har over årene 2015-2017 et samlet budget på 1.294.200 kr. Det var
forventet, at der ud over tilskud fra Fonden Aarhus 2017 kunne skaffes tilstrækkelige midler
fra fonde og sponsorer. Dette er desværre ikke lykkedes fuldt ud. Det har gjort, at ansøger
løbende har tilpasset det oprindelige projekt, så det matchede økonomien. Men ud fra et
kunstnerisk og oplevelsesmæssigt perspektiv har det ikke været muligt at reducere på flere
poster, hvorfor der nu søges om støtte fra de kulturelle, frie midler.
Ansøger skriver bl.a. i sin ansøgning:
”Efter halvandet års ihærdig søgen hos alle relevante danske fonde og puljer, er det ikke
lykkedes foreningen at skaffe den nødvendige kapital på 200.000 kr. til dækning af
minimumsbudgettet. Dette beløb søges nu hjem gennem denne ansøgning på 150.000 kr.
samt 50.000 fra borgmesterkontoret.”
Budget
Indtægter
Fonden Aarhus 2017
Øvrige fonde
Lokale sponsorer
Silkeborg Kommune, frie midler (ansøgt)
Silkeborg Kommune, underskudsgaranti (ansøgt)
Kontingenter, egne indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Remstrup å, stilleben
Havneevent, honorar, rejser og diæter til
Comediants
Try out havneevent
Havneevent, produktion og teknik
Havneevent, forplejning
Havneevent, honorar professionelle
Øvrig kulturproduktion
Administration, lønninger
Administration, kontorhold og revision
Markedsføring og PR
Diverse udgifter
Udgifter i alt

Kr.
900.000
50.000
135.000
150.000
50.000
9.200
1.294.200
35.000
199.346
99.810
381.603
5.000
255.000
75.000
181.608
48.224
8.732
4.877
1.294.200

Riverart programmet bliver markedsført alene og sammen med ildfestregattaen på digitale
medier, annoncer i aviser, plakater og brochurer.
Kulturrådet udtaler bl.a.:
”River Art 2017 er et kunst- og kulturprojekt, som i samarbejde med Silkeborg Ildfestregatta
medvirker til at give Ildfestregattaen et stærkt kulturelt islæt. River Art er i forbindelse med
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 udvalgt til at være én af de 12 Fuldmåneevents
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som udspiller sig i hele Region Midtjylland en gang hver måned i løbet af 2017. Arrangementet
finder sted fra den 15. - 19. august 2017.
Foreningen River Art beskriver på sin hjemmeside, at den med projektet River Art 2017 vil
skabe en kunstnerisk ramme for Silkeborg Ildfestregatta med udgangspunkt i lokale myter og
specialskabte kunstneriske oplevelser til vands og på land. Alle kunstudtryk bindes sammen af
historien om hvordan Regattaen opstod og hvordan Silkeborg blev dannet som by. Ligeledes
arbejder River Art med de kunstneriske medier: Ild, vand, lyd og lys, og disse kriterier samt de
historiske referencer søges indfriet i de alle kunstoplevelser River Art arbejder på at facilitere.
River Art har hyret professionelle kræfter, men inddrager også i vidt omfang lokale aktører
inden for forskellige kunstgrene. Der er ingen tvivl om at aktiviteten som helhed ligger på et
højt kvalitetsniveau og har betydning for Silkeborg Kommune, således at den er støtteværdig.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 27. juli 2017
255.860 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.
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14 (Fortrolig) Godkendelse af forpagtningskontrakt
vedrørende Silkeborg Vandrerhjem
Sagsbehandler: 00336
SagsID: EMN-2017-04652
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15 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08859

Beslutning
Udvalget besøgte Høgdal 7. august 2017.
Formanden åbnede Streetattack 5. august 2017.
Formanden deltog ved Grauballemandens genofring 5. august 2017.
Formanden deltog ved Nordiske Junior Kajakmesterskaber 6. august 2017.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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


Kulturpuljer pr. 27. juli 2017 – se bilag

Bilag
1 (Status kulturpuljer pr. 27.7.17 - 6536133)

Side 31

16 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 09-08-2017
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 underskrive ved at trykke på
Godkend.
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