2 Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af nye
idrætsanlæg
2.1 - Bilag: Bilag fra eliteSilkeborg
DokumentID: 7906271

Finansiering af eliteSilkeborg “Talent Center”, Jysk Arena.

Afsender

EliteSilkeborg.
Da kravene til kvalitet indhold i aktiviteterne bliver større, er der mange frivillige foreninger der ikke kan
følge med. Hverken på faciliteter eller kompetencer.
Små idræts foreninger kan sjældent honorere disse særlige krav. Det kan koste medlemmer. Nogle søger
væk fra de lokale tilbud mens andre stopper helt, hvilket blot forstærker den onde cirkel og yderligere
forringer tilslutning og kvalitet.
EliteSilkeborg forsøger at skabe synergier blandt disse foreninger og få 2 plus 2 til at give mere end 4.
Ved at løfte i flok, kan vi sikre bedre rammevilkår for dem der ikke kan selv. Sammen har vi kunne ansætte
fysioterapeuter, fysiske trænere, diætister og lave fælles tilbud om specialtræning mv.
EliteSilkeborg arbejder kun med børn og unge og har derfor ekstra fokus på forsvarlighed og fastholdelse
gennem motivation og trivsel.

Baggrund

Antallet af idrætsgrene og aktive er steget støt over de sidste år og efterspørgslen på fælles træninger med
fokus på skadesforebyggelse og aldersrelateret fysisktræning har været overvældende.
Den øgede efterspørgsel vil vi forsøge at imødekomme på tre måder:



Etablering af centralt supportcenter, hvor klubberne kan kommet træner forsvarligt med
kompetente instruktører. Men også et sted der er nemt tilgængeligt.
Mobilenhed der sikrer at inspiration, udstyr og kompetencer kommer ud hvor det logistisk ikke er
muligt for udøverne at komme til det centrale supportcenter.



Gennem “coaching the coach” sikrer vi vidensdeling og uddannelse ift trænerne og instruktører i de
idrætter hvor tid og resourcer ikke er til at sikrer trænernes uddannelses niveau.

Formål og målgrupper

På trods af navnet eliteSilkeborg er fokusset ikke kun elitært, men snare et ønske om at skabe samme
muligheder for små idrætter som de store har gennem flere medlemmer, større opbakning og dermed
mere fokus og økonomi.
Vi har kun aktiviteter for børn og ungdom – og prøver gennem kvalitet og miljøskabelse at inkludere både
sportsligt og socialt samt at fastholde frem til seniorårene.
Vi tror at dette ikke bare vil skabe dygtigere idrætsudøvere men også på sigt dygtigere trænere, ledere og
derigennem stærkere idrætsmiljøer for alle.
Pt har vi ca 20 medlemsklubber, og 450 udøvere.
Klubberne vil kunne benytter faciliteterne efter aftale og delvist være tilgængeligt 24-7

Samarbejdspartnere

Lokalerne er stilles til rådighed af Silkeborg kommune. Der laves særskilt aftale med Kultur og Borgerservice
om vilkårene.
Vi har 18-20 medlemsforeninger, der skal være daglige brugere.
Vi samarbejder med to folkeskoler samt alle byens ungdomsuddannelser.
Både sundhedshuset og idræt om dagen er også tænkt ind.
Team Danmark og DIF kan som samarbejdspartnere være med til at kvalitetssikre faciliteten samt sikre at
de planlagte tilbud er i tråd med forsvarlig og vidensbaseret tilgang.

Projektet

Den primære aktivitet i supportcentret vil være træning og andre aktiviteter for 12-21 årige.

Her vil vi forsøge at kompensere for effekten af mange unges enten manglende alsidige kropslige
udfoldelse eller idrætsgrenene meget tidlige specialisering.
Dette gøres gennem vores BASISkoncept der indeholder følgende:
•
•
•
•
•

Behændighed
Alsidighed
Styrke
Individuel/idrætsspecifik
Stabilitet

Disse områder tilgår vi udfra DIF og specialforbundenes ATK (aldersrelateret træningskoncept)
Derud over vil vi tilbyde opkvalificering af trænere og ledere gennem de formelle kanaler samt egne kurser
og workshops.

Forslag til finansiering:





Ca 200.000,- afsættes af SK til nødvendig renovering ifm aktivitetsændring af eksisterende lokaler.
Ca 600.000,- finansieres og fondes af eliteSilkeborg til udvidelse og etablering af faciliteten.
Ca 400.000,- afsatte midler til udstyr og etablering af udendørstræning
I tilfælde af at eliteSilkeborg rejser yderligere 400.000,- ønskes det at forskønne og udnytte
området mellem JYSK Arena og JYSK Park.

PLANTEGNING
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4.1 - Bilag: Budgetopfølning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 30.06.2019
DokumentID: 7901059

Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr.
30.06.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

00.28.20 Grønne områder og
naturpladser

2.516

2.836

749

2.836

0

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

3.508

3.396

2.281

3.846

-450

-35

-3

437

-83

80

-492

-492

-378

-492

0

-1.679

-1.094

-1.521

-1.094

0

8.500

9.054

5.085

8.854

200

03.32.50 Folkebiblioteker

36.381

36.985

19.749

36.585

400

03.35.60 Museer

10.692

10.692

7.896

10.692

0

51

125

42

125

0

03.35.62 Teatre

1.124

1.494

148

1.317

177

03.35.63 Musikarrangementer

7.592

8.466

4.385

7.996

470

17.662

19.354

9.671

18.573

781

03.38.70 Fælles formål

4.955

5.612

1.870

4.719

893

03.38.72 Folkeoplysende
voksenundervisning

1.727

1.727

1.720

1.727

0

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde

4.148

4.148

3.724

3.995

153

21.854

21.854

11.817

21.446

408

1.686

1.750

624

1.750

0

03.45.83 Fælles formål

-934

31

-1.611

31

0

06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger

807

1.023

499

1.023

0

3.916

3.916

1.989

3.764

152

123.979

130.874

69.177

127.610

3.264

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
02.35.40 Havne
02.35.41 Lystbådehavne m.v.
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn
og unge

03.35.61 Biografer

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

03.38.74 Lokaletilskud
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven

06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 34 Kultur og
Fritid i alt

123.979

130.874

69.177

127.610

3.264

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Jysk Arena

-450

Mindreindtægten skyldes færre lejeindtægter, færre bookinger af JYSK Arena
til arrangementer og private skolers mindre leje af Vestergadehallen til idræt.
Silkeborg Vandrehjem

80

Der forventes en større forpagtningsindtægt for 2019 baseret på indtægten
for 2018.
Indtægten er dog ikke så høj som antaget pr. 31. marts da arbejdet med
Nordskovvejen og støjen påvirker gæsterne, hvilket betyder at der er oplevet
flere tilfælde hvor gæster er rejst tidligere end planlagt p.g.a. støj.
Idrætsfaciliteter for børn og unge

200

På baggrund af forbrug pr. 30. juni forventes et mindreforbrug for 2019.
Silkeborg Bibliotekerne og medborgerhuse

400

Der forventes en samlet mindreindtægt på Silkeborg Bibliotekerne og
medborgerhusene.
Den Kreative Skole
Der forventes en mindreudgift på Den Kreative Skole ved gennemgang af
alle de forventede indtægter og udgifter for 2019.

336

Mindreudgiften skyldes overførslen fra 2018 til 2019 som ikke bliver brugt
fuldt ud.
Musikarrangementer

134

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget stiller hvert år underskudsgaranti til
forskellige musikarrangementer og projekter.
Refusion vedrørende børneteater

177

Det er muligt i forbindelse med nogle bestemte teaterarrangementer for børn
at søge refusion til forestillingerne.
Udstillingssted for billedkunst

635

Der er stadig uafklarede forhold i forhold til at anlægge et nyt udstillingssted,
hvilket betyder at der endnu ikke er et sted at drifte og udgifterne hertil vil
være minimale i 2019.
Pulje til projekter

893

Der er overført budget fra 2018 til 2019 til forskellige projekter. Ikke alle
projekter forventes igangsat eller fuldført i 2019.
UD&LÆR

146

Det forventes på nuværende tidspunkt ikke at hele budgettet til UD&LÆR
bruges i 2019.
Medlems- og lokaletilskud

561

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift til medlems- og
lokaletilskud. Forventningen er lavet på baggrund af de tilskud der er
udbetalt i 2018.
Tjenestemandspension
På baggrund af de tjenestemandspensioner der skal udbetales i 2019
forventes der en mindreudgift til tjenestemandspension i forhold til det
budget der er lavet for 2019. Grunden til at budgettet er højere end den
forventede udgift kan skyldes at de medarbejdere man havde en forventning
om ville gå på pension ikke nødvendigvis har valgt at gå fra eller har gjort
det senere end forventet.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab

152

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

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

36.550

107.972

10.174

47.221

60.751

Bevilling 34 Kultur og Fritid i alt

36.550

107.972

10.174

47.221

60.751

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter

5.708

Der arbejdes med et nyt Trailcenter med mulig projektering i 2019.

Renovering af Østre og Vestre Søbad

12.714

Der afventes diverse myndighedsdispensationer.

Ny Hal 2 i Buskelund

8.554

Projektet påbegyndes i 2019 og afsluttes i 2020.

Ny Hal 2 i Hvinningdal

7.500

Projektet påbegyndes i 2019 og afsluttes i 2020.

Ny Hal 2 i Gødvad

18.438

Projektet påbegyndes i 2019 og afsluttes i 2020.

Kunstgræsbane Gødvad (Helhedsplan)

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. til en kunstgræsbane i
Gødvad. Kunstgræsbanen forventes dog at stå færdig i 2019, hvilket betyder
at alle 5,0 mio. kr. bruges i 2019. Der overføres derfor et underskud på 2,0
mio. kr. til 2020 hvor budgettet til at dække udgiften ligger.

-2.000

Nyindretning af De Små Fisk

2.075

Der er givet en bevilling fra puljen til lokal initierede projekter til
nyindretning af De Små Fisk. Puljen er givet under forudsætning af at
lokalområdet indsamler tilsvarende beløb til projektet.

Udstillingssted til billedkunst

5.000

Der arbejdes på at etablere et udstillingssted ved Remisen i Silkeborg eller
anden alternativ placering.

Campus Bindslevs Plads, udearealer

-1.238

Der aflægges samlet regnskab for Campus Bindslevs Plads i 2019. Beslutning
om anlægsunderskud afventer.

Helhedsplan i Indelukket

4.000

Den nye legeplads i Indelukket anlægges først i 2020, så budgettet skal
overføres fra 2019 til 2020.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 14
Centralfunktioner vedrørende: Lønudgifter outdoorsekretariat

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til
bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Vedrørende fleksjobaftale på
Silkeborg Bibliotek

-290

40

5 Målopfølgning 30.06.2019
5.1 - Bilag: Bilag fagudvalg - Målopfølgning
DokumentID: 7901144

Målopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr.
30.06.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Implementering af handleplan for kulturpolitikken

Konkrete aktiviteter relateret til handleplan 2019, igangsat
eller afsluttet 1. og 2. kvartal:
Spor 1: Et kulturliv i udvikling:
- Kultur på recept. Drift og fremadrettet økonomisk og
administrativ finansiering og forankring.
- Udsmykning af vinterhaver ved Plejecenter Marienlund
- UD & LÆR. Øget synlighed og relevans.
Spor 2: Særlige markører
- Nye vedtægter og organisationsudvikling, Den Kreative Skole
- Udbud af cafédrift ved Nordre Fælleshus
- Igangsætning af proces omkring evaluering og ny
rammeaftale for Jysk Musikteater
- Regatta. Etablering af nyt samarbejde ml. SK og ny arrangør
– i samarbejde med Analyse og Udvikling
- Ny kulturaftale for Kulturregion Østjysk Vækstbånd
- Afholdelse af nytårs-netværksmøder for institutioner,
foreninger m.fl.
Spor 3: Synlighed
- Konkrete videoproduktioner – børnekultur, events mm.
- Ugentlig Radiopromo
- Afdækning af mulighed for ny organisering til ansøgning af
kulturministeriets sendetilladelse for ikke-kommercielt TV.
Spor 4 – 5: Kunst og kultur i det offentlige rum (by og natur):
- Gademad på Bindslevs Plads
- Udbud af udeserveringstilladelser, Bindslevs Plads
- Levende Byrumsindsatser på Bindslevs Plads, Bios Gård og
Tværgade – i samarbejde med Plan og Byg
- Understøttelse af Ejendommes arbejde med erhvervelse af
Remise-ejendom mhp. etablering af nyt udstillingssted
- Planlægning og afvikling af Silkeborg Gadekunstfestival i uge
24
Spor 6: Børnekultur
- Børnenes kulturdag
- Ansøgning til kulturministeriets indsats – en tidlig kulturstart
– i samarbejde med Museum Silkeborg og Børn og
Familieafdeling
- Projekt Sansevandringer – i samarbejde med Børn og
Familieafdeling
- Projekt Magi i dagplejen – outdoorfokus i børnekultur – i

31/3

30/6





31/10

31/12

samarbejde med Børn og Familieafdeling
- Projekt Levende Musik i Skolen – sammen med Skoleafdeling
- Projekt sange til verden
Spor 7: Ungekultur
- Igangsætning af udvikling af aktiviteter og pædagogiske
formater i Ungekulturhuse Amaliegade 1b.
- Etablering af strategisk følgegruppe for Ungekulturhus
Amaliegade 1b
- Projektudvikling – ungekulturindsats Pladeselskabet og ALD i
Alderslyst
Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken

Projekterne med Pulsskolen, Fællesskaber på recept, Idræt og
integration, Foreningsmøde med spejdergrupper, Badminton i
skolen er enten afsluttede eller igangsat.
Projekterne med Sundhed for livet, Natur/Motion på recept og
Udnyttelse af kommunale faciliteter skal igangsættes andet
halvår 2019.

31/3

30/6





31/3

30/6





31/10

31/12

31/10

31/12

Sårbare og udsatte borgere

På tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet er
der blevet udarbejdet en forankringsmodel for Kultur på
recept, som vil blive indstillet til godkendelse hos politikerne i
de tre fagudvalg i maj. Modellen er en videreudvikling, hvor
der er integreret en målrettet beskæftigelsesorienteret indsats
i kulturforløbet. Der anmodes om midler ved ØKE til en
videreførelse af Kultur på recept i en 3-årig periode
begyndende fra 2020.

Synlighed – én indgang til viden om Silkeborg Kommunes kultur-, fritid-, outdoorog eventliv.
Der er udarbejdet et oplæg til en ny platform, som er
præsenteret for KFIU d. 13. juni. Udvalget har nikket til
hovedlinjerne i modellen og der arbejdes i løbet af efteråret på
at klargøre indholdet, så en ny platform vil kunne lanceres pr.
1. januar 2020, hvis det besluttes, at modellen for ”Det sker i
Silkeborg” endeligt vedtages af Byrådet i budget 2020.

31/3

30/6





31/3

30/6





31/10

31/12

31/10

31/12

Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad

Masterplanen for udvikling af outdoor er under udarbejdelse.
Den endelige proces- og tidsplan planlægges med direktionen.
Planlagte outdoorindsatser kører sideløbende med
færdiggørelse af Masterplanen.

Implementering af Bevæg dig for livet

• Aftalen blev underskrevet feb. 2019 og løber fra 2019 –
2023.
• Fra januar 2019 er indsatsen forankret i Kultur og fritids
outdoorsekretariat
• Med den nye udviklingsstrategi Vækst og Velfærd har
outdoor og bevægelse fået en endnu mere central politisk
position – det forstærkes formentlig yderligere at en
masterplan for udvikling af outdoor som forventes vedtaget
2019.
• Organisatorisk arbejder vi for at samtænke de forskellige
outdoorinitiativer, så Bevæg dig for livet aftalen, organisatorisk
bliver en del af det samlede arbejde med outdoor på tværs i
kommunen. Forventer afklaring i 2019

31/3

30/6





31/3

30/6





31/10

31/12

31/10

31/12

International Dukketeater Festival

Arbejdet med en model for en fremtidig organisering er endnu
ikke igangsat.

NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspaft nerselskab

1

Museum Jorn, Silkeborg

2

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet
01.01.2018 - 31.72.2018 for Museum Jorn, Silkeborg.
Årsrapporten aflægges

i

og godkendt årsrapporten for

regnskabsåret

overensstemmelse med museets vedtægter samt Kulturstyrelsens krav

til

regn-

skabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 -

3L.L2.20t8.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.
Årsra pporten i ndsti I les

til generalforsa

ml i ngens god kendelse

Silkeborg, den 11,03.2019

Museumsdirektør

Jacob Thage

Bestyrelse

Jøtgen Thyde

Gitte Willumsen

formand

Peter Stampe

Mogens Jensen

Flemming Heiberg

Museum Jorn, Silkeborg

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Museum Jorn, Silkeborg
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabetfor Museum Jorn, Silkeborg for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.72.20L8, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsreg nska bet udarbejdes efter å rsreg nska bsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.t2.20t8 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af museet
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Museet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har,
som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
a

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

a

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol.

a

Tager vi stilling

til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er

passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
a

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på Oet revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at museet ikke længere kan fortsætte driften.
a

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

vi udtrykker ingen form for

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.
Baseret på Oet udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vi har ikke fundet

Erklæring i henhold til anden Iovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis;
og at der er taget skyldige Økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner/ om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, Ved forvaltningsrevision vurderer vi med
høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Hvis

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse
Silkeborg, den 11.03.2019

Deloitte
Statsauto riseret Revisio nspa rtnerselska
CVR-nr.:33963556

Peter Mølkjær
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne2482l
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Ledelsesberetning
Generelt om 2O18
Museum

lorn har gennem hele året været aktiv på en lang række områder. Blandt de mere traditionelle

var udstillingerne/ hvor af flere ragede op i det danske udstillingslandskab. Men ikke mindst overtagelsen af
Per Kirkeby-arkivet, dels som gave direkte fra kunstneren selv, mens han levede, og en mindre del som
blev givet af Kunstmuseet Aros, efter det havde befundet sig der i en årrække, hørte til de væsentlige begivenheder. Dertil kommer det store bogprojekt 100 Jorn-eksperimenter, der i samarbejde med Nordea
Fonden i første omgang har uddelt henved 65.000 eksemplarer til skoleelever over hele landet. Sideløbende hermed har museet arbejdet videre med det indledende arbejde, med henblik på at skabe et nyt museum i Silkeborgs midtby.

Udstillingerne
Ler!
Udstillingen omfattede et samarbejde med kunstnere fra England, Holland, Spanien og Danmark og tog,
som titlen fortæller, udgangspunkt i materialet og de muligheder, som det giver, i både sin naturlige form
og i brændt tilstand. Tonsvis af ler blev fragtet til udstillingen, nogle af kunstnerne formede deres værker
på stedet, andre installerede færdige værker i rummene. I en uge af udstillingsperioden var de fleste af
kunstnerne til stede og arbejdede i lokalerne, og huset summede af liv. Den skarpe lugt af frisk ler stak i
næsen på de besøgende. I en kort periode samtidig med udstillingen dannede museet også ramme om et
keramikmarked, som viste sig at blive både populært og velbesøgt.

Smykker og nye tryk
To små særudstillinger, der tog udgangspunkt i Jorns værk, viste sig at blive meget velbesøgte. Den ene
var særudstillingen af de 52 tryk af Jorn, som var givet museet som gave året forinden. Trykkene var aftryk af linoleumsplader, som lorn havde lavet i 1930'erne, men hvoraf kun meget få var kendte, Pladerne
havde stået i en kælder i Silkeborg, og de nyopdagede værker viste en side af Jorns tidlige arbejde, som
var meget lidt kendte.
Jorns smykker til en række af sine kæ,re, var en side af hans arbejde, som kun var kendt af meget få. for
de fleste kom det som en overraskelse, hvor høj kvaliteten i arbejderne varf men ikke mindst hvor original
Jorn var selv i dette meget begrænsede virkefelt.

Per Kirkeby - Maskiner for lys og skygge
Udstillingen var tænkt som en fejring af kunstnerens B0 års dag, men efter hans død i foråret blev den i
stedet til en hyldest til den kunstner, der med den store gave i form af det omfattende arkiv i fremtiden
tydeligt tegner det andet spor i museets samling. Udstillingen omfattede mange af de murstensskulpturer,
som Per Kirkeby havde skabt til midlertidige udstillinger, og som efterfølgende var nedtaget og kendt fra
fotografier og tegninger. Udstillingen var meget omfattende, og installationen af de indimellem store skulpturer krævede op mod 30 mureres indsats i sommerperioden. Samtidig bar de mindre rum og nogle af
væggene vidnesbyrd om arkivets betydning, de store tegninger fra arkivet og mange mindre arkivalier
dokumenterede, hvordan arkivet på enestående vis kan forklare og åbne de ofte svært tilgængelige værker
op og i billeder fortælle om den kreative proces bag dem. Åbningen blev foretaget af HKH Kronprins Frederik, der i en meget personlig og bevægende tale fortalte om rejserne til Grønland med sin ven Per Kirkeby.
Få dage senere blev udstillingen besøgt af Hendes Majestæt Dronningen som en del af et
vellykket besøg i Silkeborg.

stoft anlagt

og
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Ledelsesberetning
Nyt Museum
Med støtte fra Fonden Realdania, en række virksomheder og museet udskrev Silkeborg en konkurrence om
en ny såkaldt masterplan for midtbyen i Silkeborg med udgangspunkt i placeringen af et nyt Museum Jorn.
Dermed er arbejdet på et nyt museum kommet ind i en ny og vigtig fase og den afgørelse af, hvor et museum kan og skal ligge. Museet har indledt eget arbejde med fundraising, og forberedelse af vision og projektbeskrivelse er fortsat parallelt samtidig med, at man i foråret kunne præsentere en feasibility-rapport
udarbejdet af det engelske konsulentfirma Core 5, bl.a. om projektets økonomiske bæredygtighed.
Besøgstal
20L7

2018

Voksen

3t.715

12.076

Pensionist

23.787

7.532

Studerende

1.990

B2B

Barn

4.682

3.954

Medlemmer

7.TOL

4.375

Skoleelever

6.084

6.026

Fribillet

6.168

7.679

Hieilen

31

37

72.002

4.784

93.554

47.291

Andre tvoer

I alt

Udlån 2O18
I 2018 har museet igen haft en stor mængde udlån - bl.a. til USA, Schweiz og Holland, men især til Tyskland. I alt over 450 udlån til ca. 30 udstillingssteder i ind- og udland. En stor lorn-udstilling i Hamborg
(Deichtorhallen), udstillinger i Stuttgart (Kunstverein) og Berlin (Haus der Kulturen der Welt) har været
med til at understrege relevansen af Asger lorns kunst og tankesæt i international sammenhæng. Men
også museets fine samling af Per Kirkeby grafik er kommet i omløb. En af Tysklands mest fornemme
kunsthaller, Schirn i Frankfurt am Main, har lånt en række grønlandsraderinger fra museets Kirkebysamling. Derudover er to af museets absolutte hovedværker, Jorns Den foruroligende Ælling og H.C. Andersens billedbog til Christine Stampe, blevet sendt afsted til den store H,C. Andersen udstilling på Kunsthalle Bremen.

i Geneve mindede om situationisternes aktiviteter i Italien i 1950'erne - og her måtte
museets arkiver og samling jo heller ikke mangle. Store samlede udlån til udstillingssteder i Danmark gik til
MAMACO's udstilling

Fredericia Kunstforening og Willumsen museet.
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Ledelsesberetning
Cobra Museet, Amstelveen, Holland (5 Jorn)
Esbjerg Kunstmuseum (2 Holbek)
BOZAR, Brussel, Belgien (1 Jorn)
Kunsthalle Bremen, Tyskland (3: 2 Jorn, 1 H.C. Andersen)
Den Frie, København (4: 2 Holbek, 1 Bellmer, 1 Kubin)
Fredericia Kunstforening (120 Kirkeby)
Vejen Kunstmuseum (3: 2 Holbek, 1 Willumsen)
MAMCO, Geneve, schweiz

(11: 1J.V. Martin,4 Debord/Jorn, 1de Jong,

l

constant,4 Jorn)

Gl. Holtegaard (6 Kernn-Larsen)
Glostrup Kunstforening (3 Jorn)
Hirschprungske Samling, København (2 Jorn)
Deichtorhallen, Hamborg, Tyskland (25 Jorn)
Haus der Kulturend er Welt, Berlin, Tyskland (26 Jorn inkl. fællesarbejder med andre kunstnere)
Landsretten i Viborg (10: 4 Jacobsen, 6 Kirkeby)

Willumsenmuseet(57:4Redon, 1Dahl, lDetaille,5ubekendt, lErnst, lMichaux, 1Arp, 1Wols,2Jorn,
22Dubuffet, lFontana,TWinther, lPicabia, lFarfa, lFischer, lFabbri, lLeger, lMatta, lScanavino,3
Gyde)

Phillips Collection, Washington, USA (1 jorn)
Nasher Center Texas, USA (5 Arp)
Nævnenes hus/Civilstyrelsen, Viborg (60 Kirkeby)
Statens Museum for Kunst, KØbenhavn (9 Holbek)
Thorvaldsens museum, København (5 Winther)

Stuttgafter Kunstverein, Stuttgart, Tyskland (11 Jorn)
Gl. Strand og Tønder Kunstmuseum (2: 1 Clausen, 1 Elsa Thoresen)
Mjellby/Kristianstad (4: l Jorn/Debord, 1 De Jong, 1 Sturm, 1 Zimmer)
Biblioteket i Hillerød (52 Pedersen)
Museet for religiøs kunst, Lemvig (4: 2 Holbek,

l

Bellmer, 1 Kubin)

Ribe Kunstmuseum (23 Kirkeby)
Den store Cindy Sherman udstilling, som museet viste

i 2017, er sammen med katalog rejst videre til sam-

tidskunstmuseet Weserburg i Bremen, Tyskland.

Nyerhvervelser 2O18
Ud over den yderst generøse og store gave fra Per Kirkeby selv og delvis fra Kunstmuseet Aros, nemlig
kunstnerens arkiv, har museet modtaget og erhvervet værker af bl.a. Poul Gernes , Bjørn Nørgaard, Peter
Louis-Jensen, Roger Maftyn Pring, Tom Krøjer og Peter Bonn6n, hvortil kommer en stor samling grafik og
arkivalier relateret til Eks-skolen, et af Per Kirkebys sene hovedværker.
Forskningsaktiviteter 2O18
Ca. 45 forskere fra omkring 6 forskellige lande har været på besøg - plus utallige eksterne henvendelser
per e-mail. Museet er desuden medudgiver af værkfortegnelsen over Per Kirkebys midlertidigt opføre murstensskul ptu rer.
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Ledelsesberetni ng
OMVISNINGSTILBUD
Sko I e r, i n sti t u ti o n e r

o

g

u

dd

annelsesins ti t u t i o n e r

Museum Jorn har i 2018 tilbudt undervisningstilbud iform af aktive omvisninger og workshops til daginstitutioner, skoler, specialskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Undervisningstilbuddene relaterer sig til museets faste samling og til særudstillinger.
Workshops i 2018: Lystegninger, Eksperimenterende maleprocesser, LERI og Minimalistisk Skulptur.

I foråret 2018 har Museum Jorn tilbudt omvisninger og workshops inden for emnerne: Asger Jorn, LERI I
efteråret 2018 har emnerne været Asger Jorn og Per Kirkeby. Antallet af omvisninger og workshops i 2018
fordeler sig som nedenstående:
Omvisninger og workshops
2018

til skoler, institutioner og uddannetsessteder

Aktiv
omvisning
1

Antal
deltaoere
t7

65

1.628

13

260

16/222

95

2.254

50

L.772

23/s23

5

59

1

2T

2/24

3

56

7

t46

3/61

10

241

L79

4.25s

Børnehaver

Skoler i Silkeborg
Kommune

Skoler øvrige kommuner

2OlB

Workshop

Antal
deltaoere

5

704

omvisnino
L3/243

Uden

Ungdomsuddannelser

i Silkeboro Kommune
Ungdomsuddannelser

øvrioe kommuner
Videregående uddannelser

Total

1/76

L.703

76

58/1.O89

Voksenomvisninger
Museum Jorn har i 2018 tilbudt gruppeomvisninger og workshops
LER! og Per Kirkeby.

til voksne indenfor emnerne: Asger Jorn,

Omvisningerne i 2018 fordeler sig således:
Omvisninger og workshops for voksne 2018

2018
Antal qruoper
Antal deltaqere

Omvisning

Workshop

Grupper
u. omvisninq

88

3

9

1.569

5B

r67

10
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Ledelsesberetning
Introduktioner for alle på søndage og torsdage

2018

Søndage

Torsdage

forår

Søndage
sommer

efterår

efterår

13

7

74

28x

*

*

*

*

Søndage

Torsdage

forår
t7
*

Antal introduktioner
Antal deltaoere

x I efteråret var alle torsdagsintroduktioner

af en halv times varighed for at tiltrække flere museumsbrugere. Til gengæld to introduktioner hver torsdag kl. 18 og kl. 19.

x I 2018 er der desværre ikke konsekvent

noteret antal deltagere
bliver udbedret, så det fremover vil være på plads.

til alle introduktioner for alle. Dette

Nye tilbud for alle
I foråret 2018 testede vi interessen for tre nye tilbud; nemlig Jorn med familie - månedlig søndag LO-LZ,
Jorn med baby - månedlig fredag kl. 11-12 og Fyraftens workshop for voksne - månedlig torsdag L7-19'
Det blev vurderet, at interessen for disse nye tilbud ikke var overvældende, hvoffor de ikke blev gentaget i
efterårsprogram 2018.

Omvisninger og workshops i forbindelse med arrangementer for sponsorer
2018
Antal oruooer
Antal deltaoere

Omvisnino
t7

Workshop

271

40

2

Jyske Bank
Familieworkshop
Museum Jorn tilbød fra den

-

10. august Jyske Bank-medarbejdere og deres familier en særlig mulighed
workshopform og med afsæt i nyopdagede linoleumstryk af Asger Jorn; Tryk

6.

for leg og eksperimenter i
spor fra Asger Jorn til dig selv.
Running Dinners

Jyske Bank har som hovedsponsor på Museum Jorn en eksklusivaftale, der giver netop dem mulighed for
Running Dinners i museets samlingsudstilling. Disse var 31. oktober, 6. november, T' november og 2t'
november,
DET ABNE VÆRKSTED

LER!

l0.februar - 10. juni
I forbindelse med udstillingen LERI kunne alle museets brugere i det åbne værksted male på tallerkener
med glas/keramisk maling. Gamle tallerkener blev annonceret efter i medierne, og museet indgik samarbejde med flere genbrugsstationer i lokalområOet, på grund af voldsom efterspørgsel og stor popularitet af
værkstedsaktiviteten blev desuden indkøbt brugte tallerkener fra firmaet; Midtjysk udlejning.
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Ledelsesberetning
Sommerferie på Museum Jorn
- 19. august
I forbindelse med udstillingen 52 nyopdagede værker af Jorn kunne alle museets brugere i det åbne værksted lave et rigtigt linoleumstryk. Aktiviteten var et tilbud til alle fra 7 år, hvorfor der også var mulighed for
at lave kartoffeltryk, da dette kan laves fra 3 år. Aktiviteterne var meget populære - også blandt museets
internationale brugere, hvofor ekstra materialer måtte lndkøbes flere gange i løbet af sommeren.
25. juni

Per Kirkeby: Maskiner

for lys og skygge

31.august - 9. december
I forbindelse med udstillingen Per Kirkeby: Maskiner for lys og skygge kunne alle museets brugere i det
åbne værksted frit arbejde med konstruktioner i mini-mursten. Til forskel fra tidligere var der ved denne

aktivitet ikke mulighed for at tage et produkt med hjem'
SAMARBEJDER

Kultur på recept, Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune blev i 2016 udvalgt til pilotprojeklel Kultur på recept. Sammen med bl.a' Silkeborg
Bad, Biblioteket, Den Kreative Skole mfl. deltager Museum Jorn i projektet. Silkeborg Kommune er tovholder på projektet. Projektet er inspireret af et lignende svensk initiativ, Formålet er at 'ordinere' kultur på
recept til langtidssygemeldte borgere med stress, angst og depression og herigennem styrke deltagernes
mentale sundhed og trivsel, bringe dem tættere på eller tilbage til arbejdsmarkedet og øge kendskabet til
Silkeborgs Kulturinstitutioner. Deltagerne bliver tilbudt et lO-ugers forløb med 3 ugentlige aktiviteter på
forskellige kulturinstitutioner i Silkeborg, hvoraf Museum Jorn er en af dem. Projektet er et pilotprojekt, og
de første hold startede op i januar 20t7.

hver 10 ugers varighed) afviklet. I løbet af et 10 ugers forløb kommer alle deltagende hold på Museum lorn 4 gange af 2 timer.

I 2018 er i alt

B forløb (af

Udover planlægning og afvikling af forløb for deltagere består samarbejdet også af evalueringsmøder eller
interviews i Silkeborg Kommune, besøg, deltagelse og interview af Sundhedsstyrelsen fra København samt
deltagelse i introducerende og oplysende film om projektet.

Jorn Kasser

i samarbejde med Silkeborg Kommune, pædagoger og undervisere udviklet 5 Jorn Kasser, som er et helt ekstra ordinært tilbud til brug for børnehaver og indskolingsklasser i Silkeborg Kommune. Kasserne er fyldt med materiale til viden, leg og eksperimenter ude i institutioner og skoler. Alle med
omdrejningspunkt i Jorns kreative univers. 1) Malerikasse 2) Keramikkasse 3) Grafikkasse 4) Vævekasse
Museum Jorn har

5) Bogkasse. Det er Karen Friis, der fra Museum Jorn har været en bærende drivkraft i projektet' Kasserne
bookes via Museum Jorn, som sørger for aflevering og afhentning på kommunens skoler og institutioner.
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Nyt om Jorn Kasser
Inge Hubertz har som praktikant arbejdet indgående med materialet, så følgende nu ligger klar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle kasser er ajourført på inOnotO.
Der er lavet et fysisk materiale til ud- og indtjekning'
Der er lavet et virkelig fint og overskueligt bookingsystem.

Materialet er klargjort til offentliggørelse på hiemmesiden, således at det vil kunne bruges af pædagoger og lærere i hele landet.
Inge har udarbejdet og udført to testforløb med børnehaver i Silkeborg Kommune'
I samarbejde med Inge er der skitseret ideer til udvikling af særlige læringsforløb på Museum Jorn

for de store børn i dagtilbud samt indskolingsklasser.

Jorn Eksperimenter vi kan lave derhjemme ved køkkenbordet
Museum Jorn har udviklet et projekt om en bog til alle 1. klasses børn og deres familier i hele Danmark' En
bog med opskrifter på f OO Jorn eksperimenter vi alle kan lave i vores hjem ved køkkenbordet med materialer fra køkkenskuffer, skabe og køleskab samt indholdet fra et 1, klasses barns penalhus. Museet har
søgt og fået fondsmidler til projektet. Alle børn i 1. klasse i Danmark har fået eller får nu omtalte bog til
inspiration og med opskrifter på leg, aktivitet og undren! Det er Karen Friis, der har været koordinerende
og samlende i dette projekt, UåOe i den interne og den eksterne arbejdsproces i projektet. Salg af bogen
går rigtig, rigtig godt, og iforsommeren 2019 trykkes anden halvdel af det samlede oplag til næste skole7OO

års 1. klasser i Danmark.

Ramasjang
Museum Jorn har indgået samarbejde med Jacinta fra DR's Ramasjang i forbindelse med markedsføring af
bogen; 100 eksperimenter vi kan lave derhjemme ved køkkenbordef. lacinta har lavet en række introduktionsfilm til brug for hjemmesiden tilknyttet bogprojektet, ligesom hun deltog og deltager i en række
events i den fortsatte markedsføring af bogen.

rg U n gd o m sskol e
Museum lorn indledte i2018 et samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole, sådan at der nu er udviklet et
30 timers (et semester) undervisningsforløb. Praktikanterne Nana og Josephine arbejdede med på dette

Si I kebo

materiale,

KUNSTige Ressourcer
I samarbejde med afd. for sponsorer, Vickys assistent og praktikant Callum er der udviklet et materiale
KlJNSTige Ressourcer, som er omvisninger og workshops lavet som et tilbud til voksengrupper fra virksomheder, organisationer og foreninger. Materialet består af fem workshops og fire dialoger med introduktioner.

Usfontein

i2018 med henblik på isamarbejde
at udvikle digitale formidlingstilbud til Museum Jorns brugere. To todages workshops i henholdsvis maj og
Museum Jorn startede samarbejde med det hollandske firma Usfontein

juni.
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Ledelsesberetning
En hemmelig

klub

Museum Jorn genoptog samarbejdet med En hemmelig ktub i 2078 med henblik på en ny o9 revideret udgave af Expeditionsbogen, et formidlingsmateriale til alle børn og deres familier. Materialet udleveres i receptionen. Udgave nummer to forventes færdig primo 2019.
Si I kebo

rg P rod u ktion sskol e

til værkstedet.
Desuden indgik Museum Jorn samarbejde med Silkeborg Produktionsskole om udarbejdelse af rammer i
træ til brug for workshops med temaet ler,
Museum Jorn samarbejde med Silkeborg Produktionsskole i forbindelse med instruktionsfilm

Den Kreative Skole
Museum Jorn samarbejdede med Den Kreative Skole om at udvikle og afholde aktiviteter på Arkitekturens
dag i2018 klokken 10 - 16. Aktiviteterne blev afholdt på Museum Jorn.

AKTIVITETER

Børneudstilling 2078
8. maj 2018 inviterede Museum Jorn til fernisering på Aørneudstilling med tema; ler.700 børn fra Silkeborg Kommune deltog i Børneudstillingen. Omtrent 350 børn deltog i fernisering, og 196 familier afleverede
den trykte invitation, som gjorde det muligt for alle deltagende børn at se udstillingen i Kristi Himmelfaftsferien uden billetbetaling for voksne familiemedlemmer,

Lærerkursus
B. februar inviterede Museum lorn til inspirationskursus for lærere og pædagoger. Kurset var til information
og inspiration i forbindelse med udstillingen LER! og årets Børneudstilling.

6. september inviterede Museum Jorn til kunstsalon for lærere og pædagoger. Tema var udstillingen Per
Kirkeby: Maskiner for tys og skygge. Udover omvisning og indsigt i udstillingen blev alle præsenteret for
workshop i minimalistisk skulptur udviklet til skoler og uddannelsesinstitutioner.
Børnenes Kulturdag
Børnenes Kulturdag 2018 blev arrangeret isamarbejde med Børnekultur Silkeborg. Museum Jorn inviterede
forældre (gratis) og børn ind til kreative aktiviteter i værkstedet med inspiration fra 5 introduktioner i udstillingen LER! mellem klokken 10 - 16.

Arstal Antal børn

Antal oæster total

20L2
20L3

100

20t4

L49

688

2015

118

338

20L6

L07

346

20L7

61

2018

L20

85

397

t4
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Ledelsesberetning
Vinterferie / Påskeferie / Bededagsferie / Kristi Himmelfartsferie / Pinsen / sommerterie/
efterårsferie
Museum lorn afholdt ferieaktiviteter for børn og familier i skolernes ferier' Aktiviteterne blev afviklet i det
så vidt muligt bemandede åbne værksted og var relateret til museets udstillinger' Frivillige fra museets
på
venneforening assisterer ved bemanding af værksted, ligesom lan stort set altid bemander værkstedet
søndage året rundt.

Familieomvisninger
vinterferien, påsken, sommerferien og efterårsferien afholdtes på onsdage gratis familieomvisninger for
familier med børn i alderen 5-12 år, alle kombineret med efterfølgende bemandet værksted med mulighed
for aktivitet for alle.

I

LER!

Til udstillingen LER! blev udarbejdet et formidlingsmateriale; Samtaledialoger i to versioner; Eksperimenters veje og vildveje - LERI og Ler som mennesketigt DNA - LER! Disse var til fri afbenyttelse af alle museets brugere og indgik desuden i undervisningsforløb for unge.
Aktiviteter og events i kort form
29.

januar:

2. marts:
4. marts:
16. marts:

Sammen med Mette HanghØj inspirationstur

til

LEGOHOUSE

i Billund, hvor vi blev vist rundt

af pressechefen.
Museum Jorn inviterede 100 børn til en række eksperimenter iler.
Bloggerarrangement med blandt andet omvisning og workshops.
Sammen med to praktikanter, Nana og Josephine, samt en frivillig fra venneforeningen blev
der delt tallerkener ud på Torvet i Silkeborg. Disse kunne så efterfølgende medbringes på
museet og bemales.

L7. &24. maj:På to eftermiddage blev familier inviteret på Museum Jorn til test af eksperimenter til bogen;
100 eksperimenter vi kan lave derhiemme ved køkkenbordet'
juni:
Keramikmarked med blandt andet 5 daglige introduktionertil alle interesserede.
9. - 10.
24. august: Deltagelse i Åbne Atelierdøre med aktivitetsstand på Skoletorvet i Silkeborg.
19. nov.: Event med stor fejring af udgivelsen af bogen; 100 eksperimenter vi kan lave derhjemme
ved køkkenbordet. Omtrent 300 børn fra Silkeborg deltog'

10.

dec.:

Kursus for omvisere og interesserede kollegaer i Synstolkning' Kursusleder Poul Villadsen fra
Dansk Blindesamfund afd. Østjylland.

Beretning for erhvervsafdelingen på Museum Jorn for 2018
2018 har været et fint år, hvor der har veeret en tilgang af 6 nye sponsorater, og kun 1 paftner valgte ikke
at forlænge aftalen.

Det har også været året, hvor vi har fået godt gang i aktiveringen af partnerne' Flere af samarbejdspaftnerne har fået en større tilknytning til museet og er blevet bedre til at bruge vores faciliteter ift. møder og
arrangementer på museet.

Vi kan generelt mærke en stigende efterspørgsel på denne del, og er sikker på den kommer til at fylde
mere og mere i kommende år.

Museum Jorn' Silkeborg
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Ledelsesberetning
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
som værende
Årets resultat udgør et overskud på zro t.kr. mod 676 t.kr. i 20L7. Årets resultat betragtes
tilfredsstillende.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
som omtales yderligere
Museets eksistensgrundlag er afhængig af fortsat støtte fra Silkeborg Kommune,
note 20, hvottil vi henviser.
Begivenheder efter balancedagen
af årsrapporten'
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen

i
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Resultatopgørelse for 2Ot8
Budget
ikke
underlagt
revision
Realiseret
2018
2018

Kommunale tilskud
Statstilskud
Andre tilskud

Note

kr'

t.kr.

seret
20L7
t.kr.

1

5.458.000

5.258

5.774

1.075.098

1.052

1.053

5.957.545

6.300

5.728

12.490.643

12.610

12.555

2.379.175

2.630

7.539

1.79 1.559

1.145

2.359

224.O27

200

264

t.4B4.O4B

L.T7O

2.522

r.252.707

300

1.133

19.622.153

18.055

26.372

2

Tilskud i alt
Entreindtægter
Handel med bøger, plakater og souvenirs

3

Reproduktionsaftaler
Cafesalg

Andre indtægter

Reali-

4

Indtægter i alt

(s.eBB)

(7.0s4)

(6s0)

(1,.704)

(1.0e1)
(1.400)

(2.378)
(3.467)

(soo)

(BsB)

(6.642)
(1.340)
(2s)

(6.804)

Kursdifference

(6.34s.e32)
(r.224.3es)
( 1.6s1.013)
(2.178.267)
(467.089)
(s.707.330)
( 1.636.366)
(44.020)
(4.578)

Udgifter i alt

(19.2s8.990)

(L7.636)

Personaleudgifter
Varekøb, bøger, plakater og souvenirs
Varekøb og personaleudgifter, cafe

5

Lokaleomkostninger

B

Samlingens forvaltning

9

Udstillinger
Administration

6
7

10
11

Renteudgifter

Afskrivninger

Afskrivninger i alt

Årets resultat
Forslag

72

(4e)

0

(24,24L)

(147.4s7) (410)
(t47.45L) (41O)
2L5.7L2

til resultatdisponering

Overført til egenkapitalen

(t.e27)

2L5.712

2L5.7L2

9

(1.4ss)
(1.4ss)
676

L7
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Balance pr. 31.12.2018
Note

2018
kr.

2(J17

t.kr.

Sikringsarbejde
Ombygning af udstillingslokaler

22.948

25

494.968

572

Øvrige aktiver

189.171

257

707.OW

854

707,O47

854

Materielle anlægsaktiver

13

Anlægsaktiver
Beholdning af bøger og souvenirs

14

Varebeholdning
Debitorer
Udestående fordringer og forud betalinger

15

Tilgodehavender

L76

L.129

1.185.176

L.L29

30 1. 149

37

387.304

719

.453

756

1.

5.2LO.922

4.301

Omsætningsaktiver

7.084.551

6.186

Aktiver

7.791.638

7.O40

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31.12.2OL8
2018
kr.

Note
Grundkapital
Henlæggelse til støtte af Jorns Oeuvre
Overført af årets resultat

Egenkapital

(

l7

20t7
t.kr.

58.206

68

1.863.965

t.864

1.162.390)

(1.378)

769.78r

554

2.911.000

2.9LL

2.911.OOO

2.911

4.110.857

3.575

Kortfristede gældsforpli gtelser

4.110.857

3.575

Gældsforpligtelser

7.O2L.857

6.486

Passiver

7.79L.638

7,O40

Rente- og afdragsfrit lån, Silkeborg Kommune

Langfristede gældsforpl igtelser
Skyldige omkostninger og forudbetalinger

18

Eventualforpl igtelser

19

Væsentlige usikkerheder

20

19
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Noter
2018
kr.

20t7
t.kr.

5.258.000
200.000

5.1 16

Markedsføring i forbindelse med udstilling

0

400

Anlægstilskud

0

5B

1, Kommunale tilskud
Silkeborg Kommune:
Ordinært tilskud
Ma rkedsføri ngsti lskud ved rørende

bru

gsret af lorn

200

5.458.OOO 5.774
2, Andre tilskud
Augustinus Fonden
Fonden Aarhus 2017
Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond
Beckett Fonden

300.000

282

0

400

0

100

250.000

100

300.000

500

0

2.000

Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden

200.000

500

Kund Højgaards Fond

675.000

700

0

2L9

200.000
78.000

150
0

Bikubenfonden

300.000
294.994

Oticon Fonden

50.000

0

Lemvigh-Mtiller Fonden

100.000

0

Mondriaan Fonds

223.647

0

Spar Nord Fonden
Løvbjergs Almene Fond

277.000

0

35.000

0

97.100

0

200.000

0

15. Juni Fonden
A.P. Møller Fonden

Face

- andel af samlet tilskud modtaget til flere institutioner

Det Nissenske Familiefond
Aarhus Camber Ensemble

Det Obelske Familiefond

Statens Kunstfond
Robert D. Olsen
Nordea Fonden - andel af tilskud vedr. projektet 100 Jorn Eksperimenter

Kontingent fra museumsforeni ng
Andre indtægter, gaver mv.
Tilskud til kunstkøb:

- Merla Art Foundation
- Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond

20
0

t.982.525

0

429.135

524

12.644

10

0

223

2.500

0

5.957 .545

5,728

1
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Noter
2018
kr.

20L7

r.702.353
42.L54

2.02I

t.kr.

3. Handel med bøger og plakater
Salg, indland
Salg,

EU

Salg, udenfor

13

811

1

5.745

308

40.496

16

1.791.559

2.359

1.080.000

953

772.707

180

1.252.707

1.133

5.469.997

5.939

296.162

310

EU

Kataloger
Fotografering

4. Andre indtægter
Sponsoraftaler
Diverse

5. Personaleudgifter
Fastansat personale
Timelønnet personale
Honorarer og konsulent

133.501

206

Pensioner og arbejdsmarkedsordninger

749.773

8t2

6.649.433

7.267

Lønrefusion

s.089)

6,354.344
Bidrag økonomistyrelsen - fleksjobordning
Ændring i feriepengeforpligtelse vedrørende fastansatte
6

6. Varekøb, bøger, plakater/postkort og souvenirs
Varekøb bøger
Varekøb souvenirs
Diverse

Lagerregulering

(37s)
6.892

49.581
(57,993)

L23

932

7.O54

564.043

663

704.835

869

39

11.564

(56.047)

t.224.395

1B
1

4

t.70,4
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2L

Noter
2018
kr.

20L7

635.255

850

8T,766

236

6.298

B

927.694

1.284

1.651.O13

2374

1.055.273

2.090

0

6B

237.382
454.769
131.054
299.789

25t

t.kr.

7. Yarekøb og personaleudgifter, cafe
Varekøb

Inventarkøb og vedligeholdelse
Kursus
Lønninger og pensioner

8. Lokaleomkostninger
Vedligeholdelse af bygninger
Vedligeholdelse af installationer
Serviceabonnementer
El og varme

Skatter, afgifter, vand og forsikringer
Rengøring

2.t

666
3B

354

.267

3,467

43L.703

223

12.500

2L4

226.86t

2L6

33.525

169

9, Samlingens forvaltning
Kunstindkøb med tilskud (tilskud anføft i note 2)
Øvrig kunstkøb
Konservering og forsikring
Bibliotek
Ph.d.-projekt Helle Brøns tilbageføft
Omkostninger til viderefakturering

(237.s00)

0

0

36

467.O49

858

Museum J
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Noter

1O.

2018
kr.

20L7

t.kr.

Udstillinger

Omkostninger vedr. projektet 100 forn Eksperimenter
Øvrige omkostninger til udstill i nger

1.982.525

0

3.7 24.805

6.804

.330

6.804

Kontorartikler og porto

268.363

244

Telefon

721.263

94

Revision 2018, anslået

72.000

7t

Regnskabsmæssig assistance 2018, anslået
Revision og regnskabsmæssig assistance rest vedr. tidligere år
Rejser og kursus

48.230

49

5

11. Administration

t7.845

19

490.488

450

Repræsentation

t7.922

3B

Personaleudgifter

35.425

59

Møder

Lt0.942

45

Kontingenter

60.553

43

Kørselsgodtgørelse

75.679

76

8.152

B

Bogføringsassistance
Regulering af momsbrøk

(184.s12)

t7

Småanskaffelser

41.26I

252

Hjemmeside og internet
Edb-udgifter

16.483

30

t64.584

L22

48.620

39

75.000

169

s65

11

64.416

0

83.747

91

1_ 636.366

L.927

2.376

r44

0

4B

76.840

77

Udgifter museu msforeningen
Sponsorater
Kassedifference

Advokat (Franceschi-sagen)
Andre administrationsudgifter

12. Afskrivninger
Afskrivning vedr. sikringsa rbejde
Afskrivning vedr. Cobra Forum
Afskrivning vedr. ombygning af udstillingslokaler
Afskrivning vedr. øvrige aktiver
Restafskrivning af anlægsaktiver

68.235

100

0

1.086

.457.

1.455
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Noter
Ombygning af
udstillingsSikringslokaler
arbejde
kr.
kr.

Øvrige
aktiver
kr,

13. Materielle anlægsaktiver
733.538

1.152.590

B 50.817

Kostpris 31.12.2018

733.538

1.1s2.590

o.at7

Af og nedskrivninger 01.01.2018

(708.214)
(2.376\

(s80.782)

(76.840)

(se3.411)
(68.235)

(710.s90)

(657.622)

(661.646)

494.964

t89.L7L

Kostpris 01.01.2018

Afskrivninger

Afskrivninger

3 1. 12. 20

18

Regnskabsmæssigværdi

3 1.

12.2O18

2.948

2018
kr.

20t7
t.kr.

247.505

255

644.502
293.169

594
280

1.185.176

L.1.29

280.347
0

252
294

106.963

173

387.30,4

7t9

56.463

45

5.r54.459

4.256

5.zLO.922

4.301

14. Beholdning af bøger, postkort, plakater og souvenirs
Beholdning, souvenirs
Beholdning, bøger
Beholdning, postkort og plakater

15. Udestående fordringer og forudbetalinger
Forudbetalte omkostni nger
Udstillinger, kommende år
Øvrige tilgodehavender

16. Likvider
Kassebeholdning
Jyske Bank
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Noter
Henlæggelse

til støtte af

Overført
resultat
kr.

Grundkapital
kr.

Jorns Oeuvre
kr,

68.206

1.863.965

0

0

2r5.772

68.206

1.863.965

(1.162.390)

I alt
kr.

17. Egenkapital
Egenkapital 01,0 1.2018
Årets resultat

Egenkapital 31.12.2018

18. Skyldige omkostninger og forudbetalinger
Bereg net feri epengeforpl gtelse ved rørende fasta nsatte
Feriepenge til timelønnet personale
Skyldig lønposter
Mellemregning med Jane Muus
Kreditorer
Skyldige omkostninger - Ph.d.-projekt Helle Brøns
Mellemregning, Nyt Museum Jorn
Forudbetalt tilskud vedrørende 100 Jorn Eksperimenter projektet
i

Periodeafgrænsning

Øvrige skyldige poster

(

554.069
2 15.712

1.378.102)

7

.7aL

2018
kr.

2(JL7

614.418

672

50.197

2I

278.566

15

22.969

23

2.450.627

t.332

0

237

125.910

151

77.075

0

319.382
77L.773

820

4.110.857

3.575

t.kr,

304

19. Eventualforpligtelser
Museet hæfter for lån i Kongeriget Danmarks Hypotekbank5.642 t. kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, så
længe museet bevares isin nuværende organisationsform. Gælden er ikke opført ibalancen.

til Silkeborg Kommune iforbindelse med til- og ombygning. Lånet er rente- og afdragsfrit, så længe museet bevares isin nuværende organisationsform. Gælden er ikke opførti
Museet hæfter for lån 1.900 t.kr.

balancen.

Museet har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskiner. Samlet forpligtelse udgør 255 t.kr. pr.
31.12.2018.
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Noter
usikkerheder
Museets fremtidige drift
2O. Væsentlige

Museets egenkapital er positiv med77O

t.kr. pr. 31.12.2018 mod positiv med 554 t.kr. pr. 3t.12.2OL7

Det af ledelsen udarbejde budget for 2019 udviser et overskud på +g t.t<r. efter afskrivninger, hvilket er
under forudsætning af, at kommunalt tilskud udgør 5.153 t.kr. Der budgetteres endvidere med væsentlige

tilskud fra fonde.

at museet vil være i stand til at fortsætte driften det kommende år. Museets eksistensgrundlag er afhængig af fortsat støtte fra Silkeborg Kommune.
På baggrund heraf er det ledelsens vurdering,

Museum Jorn, Silkeborg
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Anvendt regnska bspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med museets vedtægter samt bekendtgørelse nr. 467 af 25
april 2013 om museer mv. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Der er foretaget reklassifikationer fra note 7 til note B og 11 i sammenligningstallene for 20t7. Reklassefikationerne har ingen resultat- eller balanceeffekt.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet,
og aktivets værdi kan måles påtiOetigt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når museet som følge af tidligere begivenheder har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens
værdi kan måles påtiaetigt,
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

til kostpris.

tt'tåling efter første indregning sker som

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen

indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Indtægter
Indteegter omfatter årets afkast af likvide beholdninger, entreindtægter, salg i caf6en samt offentlige tilskud og tilskud fra fonde, privatpersoner og virksomheder.

Udgifter
Udgifter omfatter udgifter til personale, udstillinger, lokaler, administration samt vareforbrug vedrørende
salg i caf6en og bogsalg mv.

Materielle anlægsaktiver
Værdien af grund og bygninger medtages ikke i årsregnskabet.
Ombygning af museets udstillingslokaler aktiveres i anskaftelsesåret. Der foretages lineære afskrivninger
forhold til en forventet levetid på S-f S år.

i

Inventar med kostpris større end 25.000 kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Der foretages lineære afskrivninger i forhold til forventet levetid på S-f O år.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris eller forventet salgsværdi, hvor denne er lavere.

Museum Jorn, Silke borg
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Anvendt regnska bspraksis
Kunstsamling
Museets samling af kunst medtages ikke i balancen, men registreres løbende i en inventarprotokol over
kunst. Museets løbende anskaffelser af kunstværker udgiftsføres i resultatopgørelsen.
Museet har ikke ret

til at sælge donerede kunstværker

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab

til

nominel værdi, med fradrag af

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Moms
Museet er momsregistreret. Fra køb og salg vedrørende drift af cafe og butik afløftes fuld moms. For indirekte omkostninger afløftes forholdsmæssigt.

Skat
Museet er undtaget for skattepligt,

jf. selskabsskattelovens g 3
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 for Fonden Virklund Fritidscenter.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen i Fonden Virklund Fritidscenter
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Virklund Fritidscenter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om fondens mulighed for at
fortsætte driften. Vi henviser til noten ”usikkerhed ved going concern” i årsregnskabet, hvoraf
fremgår, at det er usikkert, om der kan opnås et eventuelt tilsagn om udvidelse af kreditfaciliteter til
sikring af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år, men at det er ledelsens
vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er
udarbejdet under forudsætning af fondens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret
vedrørende dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Penneo dokumentnøgle: 8EJO2-AFE3H-E0ZC7-I8LDK-V7V3L-EBEU0

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Herning, den 25. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Klaus Grønbæk Jakobsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27758
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LEDELSESBERETNING
Fondens hovedaktiviteter
Fondens formål er at administrere driften og forestå udlejning af "Virklund Fritidscenter", med henblik
på at støtte sociale og kulturelle aktiviteter, støtte folkelig idræt samt udøve eller bortforpagte
cafédrift, som vil være associerede i forhold til de fritidsaktiviteter, som finder sted i tilknytning til
caféfaciliteterne, alt sammen til almen nytte for lokalsamfundet.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens aktiviteter i 2018 har været præget af en nedgang i udlejninger i særligt 2. halvår 2018.
Medlemsskabet i fitness har været holdt stort set uændret, mens indtægterne fra forpagtning har
været stigende i 2018.

Fonden har ikke afviklet støttearrangementer gennem 2018 på grund af mangel på frivillige. Dette samt
omsætningsfaldet medfører en fortsat anstrengt likviditet. Der gennemføres støtteaktiviteter i 2019,
således der vil ske en bedring af den likviditetsmæssige situation.
Det er ledelsens vurdering, at det vil være muligt at opnå de fornødne kreditfaciliteter til at kunne
fortsætte fondens fortsatte drift.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.
Redegørelse for uddelingspolitik
Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b
Ifølge vedtægterne har fonden et almennyttigt og velgørende formål.
Størrelsen af de samlede uddelinger sker under hensyntagen til fondens erhvervsmæssige virksomhed
og økonomi ved fastlæggelse af en årlig ramme, inden for hvilken uddelinger foretages.
Fondens økonomiske situation tillader ikke, at der foretages uddelinger. Der har således ikke været
ydet donationer i 2018 og det forventes heller ikke at være muligt i 2019.
For varetagelse af de vedtægtsbestemte uddelingsformål har fondsbestyrelsen fastlagt en
uddelingspolitik, hvorefter uddelinger søges gennemført med henblik på at tilgodese følgende
hovedkategorier ligeligt:




Humanitære formål
Sociale formål
Kulturelle formål

Støtte kan ydes til såvel enkeltpersoner, som organisationer og projekter i form af såvel enkeltstående
som vedvarende støtte
Ved beslutning om uddeling lægges der vægt på, at uddelingen kan gøre en forskel for en organisation,
en forening, en gruppe mennesker, et geografisk område mv.
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LEDELSESBERETNING

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a
Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. I det følgende redegøres for, om fonden
følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.
Anbefaling

Fonden Fonden forklarer
følger

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation,
herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende
fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information
om fondens forhold.

Der er Det er altid bestyrelsesformanden, der udtaler
ikke sig om Fondens generelle forhold, fx gennem
nedskre halvårlige meddelelser i ”Det Sker i Virklund”.
vet konk
rete ret
ningslinj
er for
kommun
ikation,
men
disse er
drøftet i
bestyrel
sen.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.1 Overordnede opgaver og ansvar
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds praksis Dette sker i forbindelse med gennemgang af
virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager følges årsregnskab. Der har endnu ikke været midler til
stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i
uddeling.
vedtægten.
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder
bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de
bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis
anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den
erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at
bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør
sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige
bestyrelse og en eventuel direktion.
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

praksis
følges
praksis Formanden
har
ikke
opgaven
udover
følges formandsposten.Næstformand er kasserer.Øvrige
best.medlemmer har specificerede opgaver.

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer praksis Bestyrelsen er sammensat både med henblik på
bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler følges bred repræsentation i lokal-samfundet samt
bestyrelsen.
viden om konkrete emner, fx økonomi, teknisk
indsigt m.v.
2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i praksis Vedtægterne angiver en ønsket repræsentation
vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og følges og derfor spørges interessenter ved nyvalg
indstilling af kandidater til bestyrelsen.
2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige praksis
egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at følges
der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til
behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for
mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende OplysninBestyrelsens navne, bopæl m.v. angives på
fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder gerne of Fondens hjemmeside. Øvrige oplysninger anses
for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens fentligg for irrelevante i forhold til Fondens fundats og
øres ikk drift.
medlemmer:
e i sin

den pågældendes navn og stilling,
helhed.

den pågældendes alder og køn,

dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet
sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser
og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde,
virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv., og

om medlemmet anses for uafhængigt.
2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende praksis ikke aktuelt
fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens følges
dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.
2.4 Uafhængighed
2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.
Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer,
bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte
medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til
elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

praksis Fondens bestyrelsesmedlemmer repræsenterer
følges væsentlige interessenter bredt.
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LEDELSESBERETNING
Fonden Fonden forklarer
følger

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den
pågældende:

er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller
ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller
associeret virksomhed til fonden,

inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger
eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller
associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens
bestyrelse eller direktion,

inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig
eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller
ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen
eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern
revisor,

har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som
uafhængige, særligt nær,

er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til
disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager
eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige
donationer fra fonden.
2.5 Udpegningsperiode
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på Der er Det vægtes højere, at der er en stor kontinuitet
to år, og maksimalt for en periode på fire år.
ikke i bestyrelsen henset til Fondens formål og drift.
indført
begræns
ninger f
or valgp
eriode.
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, Der er Vurderes ikke relevant
som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.
ikke
indført
alderskri
terier
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen
2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor Der er Bestyrelsen evaluerer arbejdet i mundtlig form
bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt ikke
evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.
indført
en
specifik
evalueri
ngs-proc
es.
2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions Der er ikke aktuelt
og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.
ikke
indført
en
specifik
evalueri
ngs-proc
es.

3. Ledelsens vederlag
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med
et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast
vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af
regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af
hvervet.
3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag,
hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende
fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle
andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i
bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af
fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Bestyrel Der er tale om frivilligt, almennyttigt arbejde for
sen aflø lokalsamfundet
nnes ikk
e
Bestyrel Der er tale om frivilligt, almennyttigt arbejde for
sen aflø lokalsamfundet
nnes ikk
e
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Anbefaling
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2018
kr.

2017
kr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
1
173.518
227.674

Andre
..............................................................................................................................................
driftsindtægter
1.669
1.998

DÆKNINGSBIDRAG
..............................................................................................................................................
175.187
229.672

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-6.208
-6.520
Salgs..............................................................................................................................................
og distributionsomkostninger
3
-7.097
-16.351
Ejendomsomkostninger
..............................................................................................................................................
4
-35.985
-47.728
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
5
-14.111
-15.136
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-72.390
-72.390

Penneo dokumentnøgle: 8EJO2-AFE3H-E0ZC7-I8LDK-V7V3L-EBEU0

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
39.396
71.547

Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
6
-102.776
-104.000

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-63.380
-32.453

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
0
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-63.380
-32.453
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-63.380
-32.453

I..............................................................................................................................................
ALT
-63.380
-32.453
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2018
kr.

2017
kr.

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
4.230.421
4.285.868
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
53.411
70.354
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
7
4.283.832
4.356.222

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
4.283.832
4.356.222

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg
635
635
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
25.000
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
25.635
635

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
0
425
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OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
25.635
1.060

AKTIVER
..............................................................................................................................................
4.309.467
4.357.282
PASSIVER

Grundkapital
..............................................................................................................................................
300.000
300.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
1.065.607
1.128.987

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
8
1.365.607
1.428.987

Banklån
..............................................................................................................................................
409.426
431.917
LR
..............................................................................................................................................
Realkredit
1.092.614
1.124.591
Lån
..............................................................................................................................................
Virklund Boldklub
953.223
943.223
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
9
2.455.263
2.499.731

Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
9
80.016
77.854
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
315.457
287.425
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
10
93.124
63.285
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
488.597
428.564

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
2.943.860
2.928.295

PASSIVER
..............................................................................................................................................
4.309.467
4.357.282
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Usikkerhed ved going concern
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NOTER
2018
kr.

2017
kr.

Note

Nettoomsætning
1
Arrangementer
..............................................................................................................................................
0
24.626
Udlejning
..............................................................................................................................................
lokaler
56.020
73.920
Forpagtning
..............................................................................................................................................
31.200
24.000
Forpagters
..............................................................................................................................................
andel af elforbrug
14.298
14.254
Fitness
..............................................................................................................................................
72.000
90.874
173.518

227.674
2
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Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
1 (2017: 1)

Løn
..............................................................................................................................................
og gager, i øvrigt
4.988
6.520
Skyldig
..............................................................................................................................................
løn
1.220
0
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
6.208
6.520
6.208

6.520

Salgs- og distributionsomkostninger
3
Annoncer
..............................................................................................................................................
og reklamer
7.097
1.870
Forplejning
..............................................................................................................................................
ved støttearrangementer
0
14.481
7.097

16.351

Ejendomsomkostninger
4
Forsikringer
..............................................................................................................................................
og ejendomsskat
2.068
2.056
El
..............................................................................................................................................
20.426
22.265
Rengøring
..............................................................................................................................................
og renovation
3.636
0
Reparation
..............................................................................................................................................
og vedligeholdelse
7.164
5.320
Mindre
..............................................................................................................................................
nyanskaffelser
2.691
18.087
35.985

47.728

Administrationsomkostninger
5
Revision
..............................................................................................................................................
og regnskabsmæssig assistance
4.250
5.000
Bogføringsmæssig
..............................................................................................................................................
assistance
4.250
5.000
Forsikringer
..............................................................................................................................................
3.862
3.930
Bankgebyrer
..............................................................................................................................................
1.749
1.000
Internet
..............................................................................................................................................
0
206
14.111

15.136
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NOTER
2018
kr.

2017
kr.

Note

Finansielle omkostninger
6
Kassekredit
..............................................................................................................................................
16.948
26.521
Banklån
..............................................................................................................................................
26.709
58.458
Prioritetsgæld
..............................................................................................................................................
57.004
18.621
Kreditorer
..............................................................................................................................................
115
0
Ej
..............................................................................................................................................
fradragsberettigede renter
2.000
400
102.776

104.000
7

Andre anlæg,
driftsmateriel
og
Grunde og
inventar
bygninger
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Materielle anlægsaktiver

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
4.620.601
169.430
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2018
4.620.601
169.430

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2018
334.733
99.076
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
55.447
16.943
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2018
390.180
116.019

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2018
4.230.421
53.411
Egenkapital

8
Grundkapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
300.000 1.128.987 1.428.987
Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
-63.380
-63.380

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2018
300.000 1.065.607 1.365.607
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2018
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2017
gæld i alt

Kortfristet
del primo

9

Banklån
..............................................................................................................................................
458.526
49.100
213.026
481.017
49.100
LR
..............................................................................................................................................
Realkredit
1.123.530
30.916
957.111 1.153.345
28.754
Lån
..............................................................................................................................................
Virklund Boldklub
953.223
0
0
943.223
0
2.535.279

80.016 1.170.137 2.577.585

77.854

Anden gæld
10
A-skat
..............................................................................................................................................
og AM-bidrag
40
0
Skyldig
..............................................................................................................................................
revision
10.000
10.000
Moms
..............................................................................................................................................
83.084
53.285
93.124

63.285
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NOTER
Note
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld på 725 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 4.230 tkr.

11

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 1.124 tkr., er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 4.230 tkr.
12
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Usikkerhed ved going concern
Fonden har i 2018 realiseret et underskud på 63 tkr., hvilket skyldes svigtende indtægter fra
arrangementer. Dette har medført, at fondens likviditetsmæssige situation pr. 31. december
2018 er betydeligt anstrengt. Det er ledelsens vurdering, at fonden i 2019 vil kunne få balance
i indtægter og udgifter og herunder opnå de fornødne kreditfaciliteter til sikring af fondens
fortsatte drift.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fonden Virklund Fritidscenter for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske Regnskab
true
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regntrue
skabsklasse C og de særlige tilpasninger som følge af, at der er tale om en erhvervsdrivende fond.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Penneo dokumentnøgle: 8EJO2-AFE3H-E0ZC7-I8LDK-V7V3L-EBEU0

Nettoomsætning
Indtægter omfatter indtægter ved udlejning af "Virklund Fritidscenter" samt modtagne indtægter fra
afholdte arrangementer. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når beløbet er modtaget.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Bygninger
.............................................................................................................................................
50 år
40 %
Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
10 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Egenkapital
Fondens bundne kapital indeholder den vedtægtsbestemte grundkapital, som blev indskudt i
forbindelse med fondens stiftelse samt eventuelle vedtægtsbestemte reserver.
Under egenkapitalen angives den ramme, bestyrelsen har vedtaget for uddelinger for det kommende
år.
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Baggrund:
Søholt er Silkeborg Kommunes største sammenhængende idrætsanlæg. Omkring 20 breddeforeninger
har deres daglige gang og virke i enten hallerne eller boldbanerne på Søholt. Og på elitesiden spiller både
Silkeborg IF, BSV og Silkeborg-Voel KFUM hjemmekampe i henholdsvis JYSK park og JYSK arena på
Søholt. Kommunens talentsatsning, eliteSilkeborg, har ligeledes til huse på Søholt.
Det er besluttet, at Søholt skal danne rammen om et nyt svømmecenter i Silkeborg. I udkastet til
Silkeborg Kommunes anlægsbudget 2020-2028 er således afsat 45 mio. kr. til svømmecenter og
cykelbane på Søholt i 2020, 30 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022. Derudover har flere foreninger
fremsat projekter og tanker om både nævnte cykelbane, nyt indendørs atletikanlæg, udendørs fitness
mv. på Søholt.
Af budgetaftalen for Budget 2019 ønskes derfor udarbejdet en helhedsplan for udnyttelsen af området på
Søholt med særlig henblik på etablering af et nyt svømmecenter.
7. maj 2019 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at igangsætte processen for udarbejdelsen af en
helhedsplan for Søholt. Arbejdet med helhedsplanen omfatter nogle indbyrdes afhængige opgaver og
beslutninger, som fordrer, at der fastlægges en samlet procesplan for opgaverne, således at de indholdsog tidsmæssigt bliver løst i en hensigtsmæssig rækkefølge. Processen indeholder tre faser:
Fase 1: Arealudpegning til svømmecenter
Fase 2: Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan fra den selvejende institution Silkeborg
Svømmecenter
Fase 3: Udarbejdelse af helhedsplan for Søholt i regi af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Ønsket med helhedsplanen er at udarbejde en plan for udnyttelsen af Søholt indeholdende
visioner for området.
Fase 1 igangsættes først, og det forventes, at arealudpegningen er på plads på ØKEs møde primo august
2019, hvorefter fase 2 og 3 efterfølgende igangsættes samtidigt.
Indeværende projektforklæde omhandler fase 3: Udarbejdelse af helhedsplan for Søholt.
Projektforklædet lægges op til godkendelse på KFIUs møde 12. august 2019.
Formål:
Formålet med helhedsplanen er (1) at formulere en vision for Søholt, som indkapsler, hvad Silkeborg
Kommune vil med området. Og (2) med afsæt i visionen at undersøge og frembringe konkrete bud på
Søholts fremtid i forhold til faciliteter og aktiviteter.
1. Helhedsplanen skal beskrive den overordnede vision for Søholt og dermed definere det grundlag,
hvorpå udviklingen af området skal baseres. Med visionen skal helhedsplanen således træffe nogle valg
og prioritere grundlaget for udviklingen af Søholt.
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Visionen skal tage afsæt i ønsket om at give Søholt et elitepræg, som man kender det fra ”de olympiske
landsbyer”, hvor store, elitære faciliteter er samlet et sted. Vi har i forvejen på Søholt et fodboldstadion,
atletikstadion, opvisningshal, en skatepark og et kommende svømmestadion. Visionen skal dermed
italesætte og fremme den merværdi, der ligger i at samle en række større sportstilbud et sted og
omsætte kvaliteterne fra ”de olympiske landsbyer” til Silkeborg og til Søholt.
2. Med afsæt i visionen for Søholt skal helhedsplanen give fysiske bud på, hvordan Søholt udnyttes bedst
muligt i forhold til nuværende og potentielle, fremtidige faciliteter og aktiviteter. Planen har tillige til
formål at tage hensyn til koblingen til andre planer og projekter i Søholt-området, herunder skatepark på
motorvejsoverdækningen, udvikling omkring Silkeborg Højskole, evt. omdannelse af Søholt Renseanlæg,
planlægning for Sanistål-grunden samt velfungerende forbindelser for alle trafikanter, også den stigende
gruppe af selvorganiserede motionister, i, gennem og til området.
Helhedsplanen skal desuden forholde sig til, om der er aktiviteter i det nuværende Søholt, der skal flyttes
andetsteds og give plads til nye anlæg og/eller aktiviteter. Planen vil derfor også komme til at indeholde
bud på, hvordan der i et planstrategisk perspektiv kan udpeges arealer til sportslige og rekreative
aktiviteter uden for den nuværende afgrænsning af Søholt Idrætspark.
Leverancer:
Projektets leverancer er todelte og lægger sig op af ovennævnte formålsbeskrivelse.
1. At levere en vision for Søholt, som danner grundlag for udviklingen af området.
2. At levere en helhedsplan med fysiske bud på mulige, fremtidige disponeringer for Søholt.
Succeskriterier:
Det er et succeskriterium, at vision og helhedsplan foreligger med opbakning fra det involverede
foreningsliv og fra de øvrige interessenter.

Evalueringsmetode:

Organisering:
I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af igangsætning af proces for
udarbejdelse af helhedsplan for Søholt 7. maj 2019, besluttede udvalget, at helhedsplanen gennemføres i
et nært samarbejde mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen, idet der
etableres en tværgående styregruppe.
Projektejer: Hanne Ahrens
Styregruppe: Hanne Ahrens, Jann Hansen, Lene Søgård, John B. Frederiksen, Lotta Sandsgaard, Jeppe
Thøgersen, Trine Skammelsen.
Projektledelse: Kultur- og fritid sammen med Plan og Byg
Arbejdsgruppe: Kultur- og fritid, Plan og Byg, eliteSilkeborg, Idrætsrådet i Silkeborg Kommune.
Referencegruppe:
Der vil være behov for inklusion af relevante foreninger og aktører undervejs i processen. En nærmere
proces for inklusionen af eksterne parter planlægges i arbejdsgruppen og forelægges styregruppen til
godkendelse.
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Der vil tillige være behov for sparring med Vej og Trafik for at sikre, at helhedsplanen tager de fornødne
hensyn til vejstrukturen, herunder vejadgang, flows og parkeringskapacitet i og omkring området.
Hovedaktiviteter:
Projektets aktiviteter er sammenfattet i nedenstående figur.
•Casestudie af den olympiske landsby som arketype og de gode eksempler (kvaliteter og udfordringer)*
•Formulering af vision for Søholt med fokus på at skabe merværdi ved at samle store, elitære faciliteter et sted
Fase 1: Vision •Principper for Helhedsplanen som værktøj til at høste merværdi/indfri vision
og principper

Fase 2:
Kortlægning

Fase 3:
Byggeklodser

Fase 4:
Helhedsplan

•Kortlægning af eksisterende forhold (hvilke aktiviteter er i området i dag, hvad fungerer, og hvad anvendes ikke,
hvad kan flyttes ud af området om nødvendigt?) samt kortlægning af ønsker til fremtidige faciliteter og
aktivtieter. Afsæt tages i tidligere behovsanalyser og om nødvendigt med inddragelse af interessenter.

•Fastlæggelse af "byggeklodser" (arealkrav til ønskede aktiviteter og faciliteter inde og ude, parkeringskapacitet,
vejadgang) på baggrund af kortlægningen.

•Skitsering af helhedsplanen
•Præsentation af helhedsplanen
•Tilpasning og færdiggørelse af strukturplan

*eliteSilkeborg har tilbudt at facilitere en studietur rundt til indenlandske, relevante idrætsparker og områder.
I forbindelse med projektet ”Helhedsplan for Søholt med multiarena” blev der udarbejdet en strukturplan
for Søholt indeholdende fem mulige placeringer af en Multiarena. Strukturplanen blev fremlagt for
Byrådet 9. april 2018. I projektet med helhedsplanen for Søholt med Multiarena blev der endvidere
udarbejdet en behovsanalyse (og kortlægning) af foreningernes behov til Søholt samt ønsker for
området. Både strukturplan og behovsanalyse lægges til grund for udarbejdelse af helhedsplanen.
Der er dog behov for at kvalificere både strukturplanens og behovsanalysens konklusioner til et Søholt
uden en multiarena, men indeholdende de bærende kvaliteter ved ”den olympiske landsby”.
Der påtænkes inddragelse af en ekstern rådgiver. Rådgiveren kobles på projektet fra fase 1 og bidrager
igennem hele forløbet, dog med særlig tyngde omkring formulering af vision og principper samt
skitsering af helhedsplan.
Overordnet tidsplan:
Projektet igangsættes efter projektforklædets godkendelse på KFIU-møde i august. Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget holdes løbende orienteret med helhedsplanens status og fremdrift.
Helhedsplanen indeholdende vision for Søholt forventes klar til præsentation primo 2020.
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Interessenter:
Nuværende og kommende brugere af Søholt.
Der i øjeblikket følgende aktiviteter og idrætsgrene på Søholt: SIF Cykling, Silkeborg Boldklub, SIF
Bueskydning, Silkeborg KFUM Fodbold, SIF Badminton, Silkeborg Tennisklub, SIF Fodbold Amatør,
Silkeborg Karateklub, SIF Fodbold A/S, Silkeborg KFUM Volley, SIF Minigolf, Silkeborg Rugby Club,
Silkeborg Firmaidræt, Silkeborg-Voel KFUM, BSV Håndbold, Idræt om dagen, SAK77 Atletik, SIF Q.
Det er væsentligt, at helhedsplanen bygger på dialog med interessenter og lokalområdet.
Øvrige interessenter tæller Idrætsrådet, selvorganiserede motionister, kultur-, fritids- og idrætsudvalget,
byrådet og kommunens borgere helt generelt.
Væsentlige risici eller forudsætninger for projektet:
Kommunikation:
Kommunikationen til de involverede foreninger og interessenter foretages via mailkorrespondance og 1:1
møder.
Idrætsrådet får en væsentlig rolle i at kommunikere projektets fremdrift og status ud til kommunens
idrætsforeninger.
Implementering og forankring:
Helhedsplanen lægges op til en politisk beslutning/stillingtagen om fremtidens Søholt Idrætspark.
Herefter kan planen tilpasses og danne afsæt for lokalplanlægning af området. Helhedsplanen
implementeres således gennem lokalplanlægningen, som sikres via Plan og Byg, og gennem
facilitetsudvidelse via Kultur og fritid.
Ressourcer og økonomi:
Projektet forankres i Kultur- og borgerserviceafdelingen. Der vil være behov for sparring fra Vej og
Trafik, Planafdelingen, Ejendomsafdelingen samt fra andre, mulige interne afdelinger.
Projektledelse: 200 timer
Sparring med øvrige afdelinger: 50 timer
Der vil være behov for inddragelse af ekstern rådgiver. Et forsigtigt skøn på rådgiverhonorar er 200.000
kr.
Business Case:

<indsæt link til projektets business case>

Afslutningsdato: dd/mm/åååå
(evaluering)
Slet den kursiverede tekst i felterne.

<indsæt link til projektets evalueringsrapport>
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Ark: PS

Land: XX

Mål: 1:200
Ver./Rev.:
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Ver./Rev. Dato:

© Constructa A/S - Tegning er ikke målfast! - Gældende tegningsmateriale udarbejdet af Constructa A/S, er kun gældende i print eller PDF, med de mål, konstruktionsopbygninger og
informationer som er angivet. Modtageren af tegningsmateriale fra Constructa A/S er forpligtiget til at kontrollere at der altid kun anvendes den nyeste version iht. gældende tegningslister.
Tegningsmateriale i f.eks. DWG, DXF, DGN, IFC eller lignende, er ikke målfaste og kun til orienterende brug. Udlevering af sådanne filformater skal aftales i den enkelte opgave og Constructa A/S
bærer intet ansvar for modtagerens brug af sådanne filformater. .

Eksist. hal med indbygget transparens mod Fællesskabshuset og 1.10 Flex-rum 3
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Fællesskabshuset set fra den nye hovedindgang mod omklædningsrum
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Fællesskabshuset set fra omklædningsrummene mod den nye hovedindgang
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2.02 Flexrum 1 og foldevæggen ind til 2.03 Flex-rum 2
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Sagsnavn
Sags nr.
Ejendom
Adresse
Ansvarlig

:
:
:
:
:

Hvinningdal hal 2
EJD-2017-05939
Hvinningdalhallen
Eidervej 50, 8600 Silkeborg

Hovedtal
Totalbudget/bevilling
Anvist og disponeret total
Buffer til uforudsete og tilkøb

13.900.000,00
13.900.000,00
-

Konti
Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Grundudgifter
Tilslutningsafgift, Spildevand
Tilslutningsafgift, El 160 Amp
Tilslutningsafgift, vand
Tilslutningsafgift, FV
Ekstra sum

51.606,00
160.300,00
35.000,00
25.840,00
130.000,00

Delsum
Håndværkerudgifter
Totalentreprise
Ny hal 1125 m² (7000 kr/m²)
Omklæd/Teknik/redskabsrum 134 m² (7980 kr/m²)
Nyt fællesrum 330 m² (7500 kr/m²)
Tilpasn til eksist bygning + trappe 170 m² (3000 kr/m²)
Option på tilbygn HA85 41 m² (5000 kr/m²)
Brandglaspartier mellem bygninger

Uforudseete omkostninger

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

7.875.000,00
1.069.320,00
2.475.000,00
510.000,00
250.000,00

12.416.320,00

Omkostninger
Bygherrerådgivning

536.300,00

Juridisk rådgivning
Landinspektør
Geotekniker
Øvrig rådgivning

25.000,00
19.634,00
-

Forsikring
Byggesagsbehandling og byggetilladelse
Tryk, kopiering og annoncer
Rejsegilde

Delsum
Byggeplads, drift og vinterforanstaltninger
Byggepladsomkostninger, anlæg og drift
Vinterforanstaltninger
Øvrige

Delsum
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

402.746,00

237.000,00
Delsum

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Bevægelser på konti
Anvist/disponeret
Resterende

Budget/licitation

Bygherrelevancer
IT - Fiber samt aktivt udstyr
Inventar
ADK
lydanlæg

-

580.934,00
-

50.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00

Delsum
Total

Tillægsaftaler / Aftalesedler
Anviste
Disponerede

-

51.606,00
160.300,00
35.000,00
25.840,00
130.000,00
402.746,00

-

-

-

7.875.000,00
1.069.320,00
2.475.000,00
510.000,00
250.000,00
237.000,00
12.416.320,00

-

-

-

536.300,00
25.000,00
19.634,00
580.934,00

-

-

-

-

-

-

500.000,00

-

50.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
500.000,00

-

-

13.900.000,00

-

13.900.000,00

-

-

9 Godkendelse af dispositionsforslag til opførelse af
Hvinningdalhal 2 - Fællesskabshus
9.2 - Bilag: 2019-03-29 Tidsplan
DokumentID: 7900991

Projekttidsplan - Hvinningdal hal 2
Dato 15-10-2018 Rev. xx-xx-xxxx

Aktivitet/Dato/Måned
Lokalplan

2019
2020
2021
2022
Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Jul Au Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Jul Au Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Jul Au Se Ok No De Ja Fe Ma Ap Ma Ju Jul Au Se Ok No De
x x x x x x x x x x

Idé- og Programudvalg
KFIU 12 AUG mandag uge 33

x

Dispositionsforslag og byggeprogram
Færdiggøre udbudsmateriale

x x x x x x x x
x x x

Prækvalifikation af totalentreprenører
Udbud og tilbudsberegning
Projektering
Udførelse

x
x

x x
x x x
x x x x
x x x x x x x x x x x x

10 Magistraten søger tilskud
10.1 - Bilag: Magistraten - ansøgning KFIU
DokumentID: 7872577

Silkeborg Kommune
Søvej 1 8600 Silkeborg

att. Kultur og Borgerservice

Ansøgning om støtte til afholdelse af forestillinger 2019

Ansøgning om tilskud fra de frie kulturelle midler til Magistraten, hermed ansøges om
105.000 kr. I støtte til afvikling af forestillinger på Magistratens i 2019.
Bilag:



Udspecificeret budget for ansøgt beløb
Kort Magistraten – resume

Baggrund:
Magistraten afvikler i perioden aug – dec 19 over 30 forskellige arr. – forestillinger på

vores teaterscene i Østergade. Hovedparten af Magistratens optrædende kunstnere, spiller
på døren dette betyder at den fulde billetindtægt tilfalder de optrædende – fraregnet
moms. Til gengæld forpligter Magistraten sig til at sikre en god og omfattende
markedsføring.

Magistratens model og netværk kan tiltrække og bringe en lang række danske såvel som

udenlandske kunstnere til byen, som ellers ikke ville ligge deres vej forbi Silkeborg under
normale omstændigheder.

For at dette kan lade sig gøre har vi på Magistraten brug for økonomisk støtte til

markedsføring, produktionsomkostninger og kunstnerhonorar. (kunstnerhonorar kun i
forbindelse med gratis arr.)

Magistraten har pr. d.d. modtaget støtte og bidrag for fonde, kommuner, regionen, EU og
virksomheder på i alt 1.502.500 kr.

Magistraten har de seneste 8 måneder været nævnt i over 20 regionale, lokale og
nationale aviser, samt haft indslag på TV2 Østjylland og TV2 Midtvest.

Desuden har haft over 4500 gæster og deltager i vores aktiviteter de sidste måneder.
Konsulent Pia Trab Worm fra By, Erhverv og Kultur I Herning Kommune skrev senest: Tak
for jeres indsats. Jeg er begejstret for den måde I arbejder med publikum på. Fedt. Det
vil vi godt være med til mere af:-)

I Maj månede indstillede kulturkonsulenter I Odder og sSddjurs Kommune
Magistraten til en af Regionens kulturpriser.

De 105.000 kr. Skal bruges på følgende måde:
53.500 kr. til Markedsføring

29.250 kr. Til produktionsomkostninger
22.250 kr. Til Kunstnerhonorar

Budget Note:
Produktionsomkostningerne er beregnet som et overhead på de samlede

produktionsomkostninger dividerede med det samlede antal arr. Og dækker teknikere,
forplejning, leje af evt. Særligt udstyr til de enkelte forestillinger mm.

Markedsføringsomkostningerne er beregnet som et overhead på de samlede

markedsføringsomkostninger dividerede med det samlede antal arr. Og dækker tryk,
grafiker, distribuering, annoncering mm.

Med venlig Hilsen
Tommy Nielsen
Magistraten

Østergade 7F

8600 Silkeborg

5151 8998

10 Magistraten søger tilskud
10.2 - Bilag: Magistraten - ansøgning budget
DokumentID: 7872585

Magistraten budget ansøgning Silkeborg kommune
Data

tidspunkt
27-aug
28-aug
04-sep
05-sep
08-sep
10-sep
12-sep
17-sep
17-sep
19-sep
24-sep
29-sep
03-okt
06-okt
08-okt
16-okt
22-okt
31-okt
04-nov
07-nov
09-nov
12-nov
14-nov
17-nov
19-nov
21-nov

I alt

19:00
19:00
17:30
20:00
13:00
20:00
20:00
17:30
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
13:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
13:00
20:00
20:00
13:00
20:00
18.300

hvad

pris

GALLA-SHOW
GALLA-SHOW
Fyraftenslitteratur
Blot til lyst
Komikere læser børnebøger
Teater LAB / PS i morgen
Poetry Slam
Fyraftenslitteratur
Thomas Wivel: Alkohol var også poesi
Magisk Undergrund
Hjalte Rytter
Dance Lab
Blot til lyst
Komikere læser børnebøger
Teater LAB / PS i morgen
Digte uden pis
Viktor LANDER : Viktor flygter hjemme fra
Jackob Wilson : Tester nyt
Dance Lab
Blot til lyst
Tordenskjold
Theater LAB / PS i morgen
poetry slam
Komikere læser børnebøger
Magisk Undergrund
Magisk rejse stalinggrad

gratis
gratis
gratis
60 kr
35 kr
35 kr
45 kr
gratis
60 kr
50 kr
40 kr
35 kr
60 kr
35 kr
35 kr
50 kr
50 kr
85 kr
35 kr
60 kr
50 kr
35 kr
45 kr
35 kr
50 kr
250 kr

Markedsføring Produktionsomkostninger
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3500
53500

1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
29250

Honorar
10400
10400
725

725

22250

10 Magistraten søger tilskud
10.3 - Bilag: Magistraten - baggrund
DokumentID: 7872586

Magistraten
Magistraten er et fysisk sidegade teater á la Berlin. Visionen er at give publikum unikke oplevelser
med betydning. Magistraten vil overraske, vække nysgerrighed og frem for alt rykke ved publikums
forestillinger af scenekunstens formåen og potentiale. Magistraten har et internationalt udsyn, hvor
det undersøgende og fortolkninger af fortiden giver forståelse (ikke nødvendigvis accept) og indsigt i,
hvorfor nutiden er, som den er, og herved stof til refleksioner over, hvilke muligheder der vil være I
fremtiden.
Ambitionen er, at Magistraten bliver borgernes teater i Silkeborg – et sted, de naturligt oplever
som deres, og hvor de føler sig velkomne. Magistraten vil arbejde med en anden tilgang til
teateroplevelsen, der forudsætningsløst vil satse på nye publikumsgrupper og fokusere på dem, der
ikke så ofte kommer i teatret. Vi vil byde ind med arrangementer, der fordrer det uhøjtidelige,
sætter fokus på den gode historie og favner bredt. Dette udmøntes rent konkret ved at 80 % af
de forestillinger der spiller på Magistraten max må koste 85 kr.
Magistraten har et Advisory Board bestående af personer, der både er højt specialiserede og også er
kendt for deres brede indsigt, evne til at se sammenhænge, skabe visioner og inspirere både
nationalt og internationalt.
Bestående af : Thomas Gerdes, sport og eventkoordinator Parken Sport & Entertainment A//S,
Steen Koerner, Instruktør og creative director stenkoernerstudios.com, Klaus Andersen, Direktør
hustømrerne A/S, Ruben Fredsgaard, Direktør/ medstifter Kreafunk, Freddie Davidsen, Tidl. Kultur
og fritidschef Silkeborg Kommune, Carolina Bjørk, Brandingmentor - direktør carolinabjork.com ,
Flemming Viktor Andersen, serieiværksætter - founder af bl.a. pointvoucher.com
Senest har Magistraten gennemført projektet Linje S i forbindelse med den Europæiske
Kulturregions festival Genopdag. omdrejningspunktet var en gammel London bus, der var forvandlet
til en rullende “kulturinstitution” og krydsede kommunegrænser ladet med bunker af kulturtilbud. I
samarbejde med kulturforvaltningerne i Herning, Hedensted, Odder, Skanderborg og Ikast-Brande
kommune, Syddjurs Bibliotek, Nationalpark Mols bjerge, Museum Jorn, Silkeborg Gadekunst
Festivalen. Den gamle Biograf, Heroes of the fringe samt den Boligsoialehelhedsplan- i Silkeborg,
Højvangen, Holtbjerg og Østbyen. Projektet blev besøgt af over 3500 personer.
Under Riverboat afviklede Magistraten 4 koncerter i mørk, med en række af landets største Jazz og
folkelige navne. Desuden stod Magistraten for to Talk på torvet i samarbejde med Riverboat.

I 2018, Co-producerede Magistraten i samarbejde med The Scottish Falsetto Sock Puppet Theater,
Forestillingen Brexit Socks – en forestilling som spillede i 7 forskellige byer og som Politiken kaldte:
en hvad er det oplevelse i verdensklasse.
Magistraten har i 2019 bl.a. modtaget støtte fra: Europanævnet, EU’s European youth week,
Herning Kommune, Odder Kommune, Region Midt, Skanderborg Kommune og Ikast brande
Kommune, Erasmus programmet og Den Jyske Kunstfond. ‘

10 Magistraten søger tilskud
10.4 - Bilag: Kulturrådet -udtalelse ansøgning Magistraten
DokumentID: 7768001

Udtalelse vedrørende ansøgning fra Magistraten 14.05.19
Magistraten er et nyt kulturelt initiativ i Silkeborg i form af et sidegadeteater med lokaler i
Silkeborg midtby.
Der ansøger om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med teatrets aktiviteter.
Kulturrådet finder at Magistraten er et projekt med alsidige aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet og
med et mangfoldigt program, der præsenterer kunstnere og projekter i genrer, som hidtil kun har
været udbudt til publikum i Silkeborg i begrænset omfang.
Kulturrådet finder ansøgningen støtteværdig.

11 Orientering om Funder Områdestudie
11.1 - Bilag: Områdestudie Funder
DokumentID: 7790551

OMRÅDESTUDIE FUNDER
SILKEBORG // MAJ 2019

Hjermind

Ulstrup

Almind

Bjerringbro

Vindum

Velle
Hvorslev
Grønhøj

INDHOLD

INTRO

Gerning
Tange
Rødkærsbro

HVAD ER ET OMRÅDESTUDIE?
Vi igangsætter et områdestudie, når vi skal placere
en kommunal bygning. Det betyder, at når Silkeborg
Kommune f.eks. skal bygge en ny hal, en skole eller
en daginstitution, så ’flyver vi op i helikopteren’ og
ser på området i sin helhed. Det sker i samarbejde
med de kommunale fagområder, som har aktiviteter i
området og brugerne, som kender til livet og dagligdagen lokalt. Formålet er at sikre synergi og sammenKjellerup
hæng i lokalområdet og i den kommunale bygningsmasse på tværs af interessenter.

Frederiks

Højbjerg

Større ændringer vil ofte medføre behov for en ny lokalplan. Det er ikke alle indsatser i den fælles plan,
der er finansierede, men områdestudiet sikrer dialog
om og mulighed for denne udvikling.
Sahl

Demstrup

INDHOLD & INTRO

2

BAGGRUND & FORMÅL

3

PROJEKTOMRÅDET I DAG

4

OMRÅDESTUDIET

5

INTENTIONER & BINDINGER

6

Sjørslev

Vium

Hvam

Havredal

Vejerslev

LÆSEVEJLEDNING
Områdestudiet består af tre dele. Først en beskrivelse af projektets baggrund og formål. Herefter følger
en kortlægning af området i dag, hvorefter selve områdestudiet – altså den fælles vision – præsenteres
sammen med de indsatser, det peger på. Til sidst
præsenteres du for en række bindinger til hver af de
beskrevne indsatser.
Ans

Levring

Truust

BILAG 2 // INDSATSER

12

BILAG 3 // BRUGERINVOLVERING

14

Skorup

Nørskovlund

7

Thorsø

Iller

Thorning

BILAG 1 // BYSTRATEGISK ANALYSE

Aidt

Borre

Grønbæk

Knudstrup

Fårvang

Områdestudiet er en fælles vision for områdets udvikling. Det kan betyde, at der skal laves konkrete indsatser, som ændrer på fx infrastruktur eller boldbaner.
Vinderslev

Horn

Sven

Serup
Pederstrup
Lemming

Gråmose

Mausing

Gjern
Frederiksdal

Grauballe

Nisset

Resdal

Sejling

Holmstol
Sminge

Skægkær

Skannerup

Røgen
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BAGGRUND & FORMÅL
BAGGRUNDEN FOR OMRÅDESTUDIET
Funder vækster, hvilket medfører et stigende elevtal
og øget behov for børnepasning samt idrætsfaciliteter.
Derfor har Byrådet afsat 23,5 mio. kr. i 2019-2021
til udvidelse af Funder Børnehus fra 80 pladser til en
180 børn. Udvidelsen dækker ikke behovet for børnepasning længere ud i fremtiden, men tager højde
for det nuværende behov. Børn- og Ungeudvalget
ønsker mindre institutioner med fokus på nærhed
frem for institutioner med mange børn. Nærværende områdestudie skal derfor pege på et areal for
udvidelse af det eksisterende børnehus og en mulig
placering af et helt nyt børnehus i fremtiden.

STRATEGISK FORANKRING
Områdestudiet tager udgangspunkt i Silkeborg
Kommunes:
•
Friluftsstrategi
•
Ejendomsstrategi
•
En skole med færre stole
•
Strategi for Dagtilbud
•
Danmarks Outdoor Hovedstad-strategi
•
Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 20182030
•
Cykelhandlingsplan 2017
•
DGI og kommunens strategi, Bevæg dig for
livet.

Endvidere er afsat 58 mio. kr. til modernisering af
Funder Skole i 2019-2022. Prognoserne viser, at
elevtallet forventes at stige yderligere, og skolens
fremtidige pladsbehov skal derfor sikres ifm. områdestudiet.
Funder GF har et foreningshus i forlængelse af Funder Hallen og er brugere af både hallen og idrætsanlægget. KFUM Spejderne har en spejderhytte i
den vestligste del af projektområdet med tilhørende
udendørsområde. De lokale idræts- og fritidsinteresser skal sikres ifm. med udvidelsen af skole og
daginstitution.

“

Områdestudiet skal sikre
sammenhæng i bygninger
og rammen for fremtidige
Funder, så her er plads til natur,
bevægelse, outdoor, læring og
fritidstilbud for alle.
Ovenstående arbejdsvision har været
retningsgivende for den tværorganisatoriske
projekt- og styregruppe

PROJEKTOMRÅDET
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Realiseringen af områdestudiet, fraset udvidelsen
af børnehaven, kræver en ny lokalplan. Lokalplanen
fastsætter rammerne for det fremtidige byggeri og
udgør det lovmæssige grundlag iht. planloven. Et
kvalificeret bud på arealdisponering forudsætter potentielt opkøb af privatejet jord. Områdestudiet skal
sikre plads til udviklingen af de offentlige institutioner, som danner ramme om et godt og aktivt liv i
Funder.

N

Projektområdets placering i Funder
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PROJEKTOMRÅDET I DAG
Funder Skolevej: Trafikken ad Funder Skolevej er problematisk, idet vejen
ikke er dimensioneret til nutidig færdsel. Cykelparkering sker tæt på skole
og hal, hvilket fungerer godt. Sikker skolevej har høj prioritet.

Udearealerne ved Funder Skole: Nye idrætsformer udvikles, men savner faciliteter f.eks. klatring, skate mv. Gruspladsen mellem skole og hal
samt 100-meterskoven fremhæves som velfungerende uderum, som med
fordel kan understøttes med flere faciliteter.

FUNDER HALLEN

KFUM SPEJDERNE
FUNDER

FUNDER SKOLE
2 X FEMMANDSBANER

P

OPLYST BANE

FODBOLDBANER

KFUM Spejderne Funder: Spejdernes område opfylder i store træk deres behov og må benyttes af alle. Nærhed til børnehus, skole og fritidstilbud sikrer nem og sikker adgang til spejdernes faciliteter.

Projektområdet er præget af støj fra Skærskovhedevej og motorvejen,
foruden kraftig vestenvind samt dårlige nedsivningsforhold. For mere information om planmæssige forhold, bebyggelse og© Silkeborg
anlæg Kommune
se ’bilag 1 –
bystrategisk analyse’.

SKOLETORV

OPVISNINGSBANE

SANDBANE
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FUNDER BØRNEHUS

Funder Hallen og udendørs idrætsarealer: FGF og skolen er de flittigste brugere af hallen, som er fuldt belagt. Der er behov for en hal 2.
Den udendørs banekapacitet er tilstrækkelig, men FGF ønsker en kunstgræsbane, som kan benyttes hele året. I det tilfælde, der fjernes baner,
kan omlægning af opvisningsbane (banen mod vest) til kunstgræsbane
dække behovet langt ud i fremtiden uden etablering af nye baner. De to
femmandsbaner syd for børnehuset bruges sjældent, da de er for våde.

Generelt for området: Der er behov for et uforpligtende mødested for
unge - både ude som inde. Lokalrådet har drøftet behovet for et medborgerhus, som kan danne ramme om alle former for fællesskaber. Et medborgerhus skal hænge sammen med de eksisterende foreningslokaler, haller og/eller skole. Sidstnævnte ønsker et samarbejde om køkkenfaciliteter
til skolemad.
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Funder Børnehus og Funder Skole: Selve børnehuset og legepladsen
er velfungerende. Bebyggelsen i området, særligt skolen, fremstår spredt,
og generelt ønskes mere samling af bygninger og funktioner. Skolen og
børnehuset udgør en visuel og fysisk barriere mellem omklædning og baner. Det er svært at orientere sig i området, finde vej og lokalisere institutionernes hovedindgange.
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Funde

P-plads mod nord: Parkeringspladsen nord for Funder Hallen servicerer
børnehaven og fungerer godt.
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INTERESSENTER I OMRÅDET:

N

skolen

børnehuset

spejderne

Funder GF

lokalrådet

Eksisterende forhold i projektområdet // Ortofoto forår 2018
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OMRÅDESTUDIET
Parkering
Parkeringspladsen mod nord udvides
til at omfatte det samlede parkeringsbehov, kiss&ride, busholdeplads og
cykelparkering. Trafikken skal være
let at kode, så sikkerheden fremmes.
Cykelparkering sker fortsat tæt på indgangene.

Byggefelt Børnehus / Legeplads
Børnehuset udvides mod sydvest for
at bevare den eksisterende legeplads,
der udvides mod nord. Herved påvirkes idrætsbanerne mindst muligt, og
områdets niveauforskelle understøtter
leg og aktivitet. Den ny legeplads inddrager grusvejen til banerne og spejderhytten, som reetableres længere
mod nord. Grusvejen betjener også en
kommende regnvandssø.

Fælles an
komst

Funde
Regnvandssø

r Kirk
e ve

j

Vej

Signatur

Parkering

re H
øjm

ark

Byggefelt
Hal
Torv

Funder
Spejderland
Mulig
kunstgræsbane

Grønne områder
Fra nordøst til nordvest udlægges et rekreativt bælte med mulighed for regnsvandssø, beplantning, jordvolde og
andre initiativer, som fremmer naturen
og dæmmer op for støj og vand i området. Fra sydøst til sydvest udlægges
et grønt område til offentlige formål så
som idrætsanlæg, legeplads og bålhytte. Opvisnings- og lysbanen udlægges
med mulighed for etablering af kunstgræsbane ét af stederne.

Byggefelt
Børnehus
Byggefelt
Skole

Signatur
100 meter skoven

Mulig
kunstgræsbane

Byggefelt Hal
Nord for Funder Hallen udlægges et
byggefelt med mulighed for flere placeringer af en fremtidig hal 2. Hallen skal
hænge sammen med den eksisterende
og have adgang via FGF’s klublokaler.

Signatur

Ves
t

Torv
Fra parkeringsområdet ankommer man
til Funders ’hjerterum’ - et torv med
mulighed for ophold og aktivitet. Torvet
viser vej til de respektive institutioner/
fritidstilbud samt samler og fordeler
områdets brugere i løbet af dagen.
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Legeplads

Idrætsanlæg
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Signatur

Byggefelt Skole
Skolen udlægges som ét samlet byggefelt med mulighed for at koble eksisterende bygninger med nye. Feltet
støder op mod hallen, så det er muligt
at koble de to - evt. via et medborgerhus. Herved samles bygningsmassen
på skolen og i området som helhed.

N

Signatur

© Silkeborg Kommune

Signatur

Adgang og veje
De små pile viser principperne for cykel- og fodadgang igennem området.
Fra viadukten i syd skal stien føres
igennem skolens areal mod torvet,
hvorfra det skal være muligt at komme
nemt og intuitivt ud til områdets fritidsfaciliteter.
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INTENTIONER & BINDINGER
FUNDER I 2030
Her
fremgår interessenternes
vigtigste ønsker for
INTERESSENT
1
fremtidige Funder. For yderligere information om interessenternes input, ønsker og inddragelse se ’bilag
2 – indsatser’ og ’bilag 3 – brugerinvolvering’.
•
•
•
børnehuset
•
•
Funder GF

•

•
•
lokalrådet

•

•
•
•
spejderne
•
•
skolen

•
•

Bygningsmassen holdes samlet
En sikker skolevej og god logistik
til at hente/bringe
En stor legeplads ved skrænten
mod nord

Hal 2 er opført og areal reserveret
til hal 3
Kunstgræsbane med lys og
tribuner anlagt
Bedre sammenhæng og skiltning
i området
Nyt centerområde evt. syd for
Skærskovhedevej?
God offentlig trafik inkl. busforbindelser
Fælles ankomstområde mod nord
for alle trafikanter
Funder Spejderland er realiseret
Vækst i børnehus og skole = flere
spejdere
Indgået samarbejde om Funder
Spejderland og regnvandssø

Natur er en væsentlig del af
området
Multifunktionelt samlingssted for
bl.a. unge
Evt. fælleskøkken og madordning
ifm. medborgerhus
God infrastruktur – sikker skolevej

Følgende intentioner og bindinger er fremkommet ifm. brugerinddragelsen samt projekt- og styregruppearbejdet med områdestudiet:
ANKOMSTOMRÅDE
•
Ankomstområdet skal betjene hele området med parkering,
kiss&ride, busholdeplads og cykelparkering med fokus på
tryghed i trafikken.
•
Der skal være niveaufri adgang fra ankomstområdet og op
til torvet.
TORVET
•
Torvet skal binde området sammen via wayfinding og informere om vej til hovedindgange og fritidstilbud.
•
Torvet skal rumme mulighed for ophold og aktivitet, herunder ungekultur.
•
Pladsen tilpasses i samarbejde med de omkringliggende
institutioner og foreninger og udgør områdets ’hjerterum’.
FUNDER BØRNEHUS
•
Børnehuset udbygges i forlængelse af det eksisterende med
fokus på afskærmede, solrige uderum mellem bygningerne.
•
Den eksisterende legeplads skal så vidt muligt bevares.
•
Den nye legeplads skal være åben for alle brugere efter endt
pasningstid og understøtte bevægelse, natur og en landskabelig opdeling af vuggestue- og børnehavebørn.
•
Et nyt børnehus i Funder anbefales placeret nord for projektområdet ifm. boligudvikling.
FUNDER SKOLE
•
Skolens bygningsmasse skal så vidt muligt være sammenhængende.
•
Der skal være let adgang fra skole til hal – om muligt tørskoet.
•
Der skal sikres wayfinding og adgang til – og igennem skolens område fra torvet til idrætsanlægget.
•
Det skal være muligt at komme på cykel/til fods igennem
skolens område nord og syd fra Funder Skolevej samt øst
fra viadukten og hen til idrætsanlæg og spejder.
•
Hvis skoletorvet inddrages til andre formål, genetableres et
udendørs samlingspunkt med mulighed for ungekultur og
aktiviteter så som klatring, skate mv.
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•
•
•

Skolens tage skal kunne indgå i nyt byggeri som et udeområde med faciliteter.
Der skal være cykelparkering tæt på skolens indgange.
Et muligt medborgerhus inkl. cafe skal så vidt muligt tænkes
ind ifm. skolen og skolemad.

IDRÆTSANLÆG
•
Når der sker nye tiltag indenfor baneanlægget, skal de indeholde tilstrækkeligt med dræn og læ.
•
Ved etablering af en kunstgræsbane skal den understøttes
af lys og tilskuertribuner.
•
Der skal sikres adgang for bløde trafikanter igennem idrætsanlægget fra øst til vest.
HALLER OG FORENINGSHUS
•
Hallerne skal så vidt muligt bygges sammen og have adgang via foreningshusets indgang.
•
En fremtidig hal 2 skal være en ’hel’ eller halvanden hal med
mulighed for at afholde ikke-sportsrelaterede arrangementer
så som musical, fastelavnsfest og skoleaktiviteter.
•
Foreningshuset skal have indgang fra – og henvende sig
mod torvet.
•
En fremtidig hal 2 skal så vidt muligt rumme en springgrav,
flere opbevaringsrum, tilskuerpladser og omklædning.
•
I det tilfælde en fremtidig hal 2 bygges ud fra den eksisterende hal, skal niveauforskellen så vidt muligt udnyttes til fitness, medborger- eller nyt foreningshus i stuen.
•
Et muligt medborgerhus inkl. cafe skal så vidt muligt tænkes
ind ifm. foreningshuset og hallerne.
UDEAREALER OG INFRASTRUKTUR
•
Skolens udeområde og det rekreative bælte i nord skal understøtte natur- og outdooroplevelser.
•
Der skal etableres støjvolde, læbælter og beplantning mod
vest i den udstrækning, det er nødvendigt for opdæmning
af støj og vind.
•
Grusvejen i nord skal betjene regnvandssø, idrætsanlæg og
spejderhytte.
•
Det skal være muligt for bløde trafikanter at færdes fra nord
til syd og fra øst til vest igennem området med torvet som
samlingspunkt.

BILAG 1
BYSTRATEGISK ANALYSE

KONTEKST
Funder er oprindeligt en landsby, som er vokset op
omkring Funder Bygade. Der findes stadigvæk flere ældre gårdbebyggelser centralt i Funder. Byen
bærer præg af naboskabet til Silkeborg by. De nye
boligområder er typiske forstadsbebyggelser, som
ikke hænger sammen med det oprindelige landsbymiljø i området.
Funder Bygade blev for flere år siden aflastet af
Skærskovhedevej, som nu forløber syd om byen.
I 2016 åbnende Silkeborgmotorvejen med afkørsler mellem Funder og Funder Kirkeby og dermed
har området direkte adgang til motorvejsnettet mod
Aarhus og Herning.
Sydvest for Funder by ligger hovedgården Sejlgaard fra 1723. Et sjældent og meget stilrent bevaringsværdigt bindingsværkshus.
CENTEROMRÅDER OG OFFENTLIGE SERVICE
Større butikker kan etableres inden for rammeområde 14-C-01, umiddelbart vest for den ældre
bebyggelse i Funder Bygade. Centerområdet er
placeret centralt i forhold til byens boligområder og
infrastruktur. I dag er etableret en REMA-1000 og
der er plads til endnu en større butik i området.

Funder er endvidere udpeget som et fremtidigt stort
byudviklingsområde. I Kommuneplan 2017-2028 er
udlagt flere rammeområder, hvor der fremadrettet
kan ske en boligudvikling.
ERHVERVSOMRÅDER
Funder har et større sammenhængende erhvervsområde i byens vestlige udkant. Området er beliggende ved motorvejen og dens afkørsel, hvorfor
erhvervsområdet har en stor synlighed og tilgængelighed.
LANDSKAB
Funder ligger i et småbølget morænelandskab.
Området er under forandring med anlæg af motorvej og omfattende byudvikling. Motorvejen er et
væsentligt element i landskabet. Umiddelbart syd
for Funder ligger Funder Ådal, der er et større og
meget varieret dalstrøg med skovklædte skrænter
og en let kuperet dalbund.

Åbningen af Silkeborgmotorvejen 2016

I Funder er der plejecenter, en børnehave og en tosporet overbygningsskole med ca. 400 elever. Ved
Funder Skole er der udlagt et større sammenhængende område til offentlige formål, herunder også
arealer til boldbaner. I takt med boligudbygningen
kan her ske udvidelse af eksisterende institutioner.
BOLIGOMRÅDER
Funder har for nyligt oplevet en større vækst i form
af udbygningen af boligområdet syd for Skærskovhedevej, hvor der er opført rækkehuse og parcelhuse. Den stigende interesse kan blandt andet
tilskrives motorvejens åbning, der har øget tilgængeligheden i området markant.

Funder Ådal
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PROJEKTOMRÅDET
PLACERING
Projektområdet er beliggende i den vestlige del af
Funder og afgrænses af Funder Skolevej i øst, Funder Kirkevej i nord og Vestre Højmarksvej i vest.
Mod syd afgrænses området lidt syd for Skærskovhedevej. Området omfatter et areal på ca. 23 ha og
ligger delvist i byzone og landzone.
BEBYGGELSE OG ANLÆG
Eksisterende bebyggelse omfatter skole, børnehave, fritidsklub og SFO, idrætshal, idrætsanlæg
samt et område til spejderaktiviteter, herunder en
spejderhytte. Mod nordøst ligger et autoværksted
og diverse lejemål samt en villa. Herudover findes
dyrket landbrugsjord mod nord og syd indenfor
projektområdet.

I Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt et vejareal
i forbindelse med forlængelsen af Vestre Højmarksvej. Vejudlægget tilsluttes rundkørslen, som grænser op til projektområdet i nordvest.
Der er parkeringsarealer langs Funder Skolevej, et
større parkeringsområde langs hallen samt et nyere etableret parkeringsområde nord for hallen med
adgang fra Funder Kirkevej.

INFRASTRUKTUR
Den primære adgangsvej indtil området sker fra
Funder Skolevej. Indenfor de senere år er anlagt en
ny vejadgang til området fra Funder Kirkevej.
Der er to stiforbindelser under Skærskovhedevej
samt én stiforbindelse under Vestre Højmarksvej.

Funder Skole - set fra Funder Skolevej

Der er berettet om trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Funder Skolevej, specielt for de bløde
trafikanter, der ankommer fra boligområderne mod
øst og krydser vejen for at ankomme til skoleområdet.Herudover er der berettet om flere farlige situationer i krydset ved Funder Skolevej og Funder
Kirkevej.

Holdboldkamp i Funder Hallen
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Bindinger
Målforhold
Dato

1:4000
09-05-2019

Signaturforklaring
Kommuneplanramme
Hærvejen Nord
Skovbyggelinjer - gældende
Skovbyggelinjer - ophævet

© Silkeborg Kommune, © Danmarks Arealinformation

Kort over planmæssige bindinger i og omkring projektområdet
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PLANMÆSSIGE BINDINGER
KOMMUNEPLANRAMMER OG LOKALPLAN
Den primære del af projektområdet er omfattet af
kommuneplanramme 14-O-01. Den sydligste del af
projektområdet, syd for Skærskovhedevej, er omfattet af kommuneplanramme 14-O-04.
Begge kommuneplanrammer udlægger områderne til offentlige formål som uddannelsesinstitutioner
med tilknyttede idrætsfaciliteter, sundheds- og sociale institutioner, kulturelle formål, administrative
formål, større samlede parkeringsarealer samt områder udlagt til andre lignende almennyttige formål.
En del af området er desuden omfattet af lokalplan
61.03, Funder Vestervang, fra 1982, som udlægger
området til offentlige formål (skole, idrætsplads,
m.v.). Lokalplanen angiver en bebyggelsesprocent
på maksimalt 25 og bebyggelse i maksimalt 2 etagers højde. Lokalplanen forventes at blive aflyst i
forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for
området.
SKOVBYGGELINJE
Den sydøstlige del af projektområdet er omfattet
af skovbyggelinje, der afkastes af fredskov i sydlig
retning af projektområdet. Skovbyggelinjen er fastsat til 300 meter i naturbeskyttelsesloven (§ 17).

KULTURARVUDPEGNING: HÆRVEJEN NORD
Den sydvestlige del af projektområdet er omfattet
af udpegningen ”Hærvejen Nord”. Udpegningen
er en del af et omfattende vejsystem fra Viborg til
Nordtyskland. Udpegningen kan være sårbar over
for tilplantning, intensiv landbrugsdrift, tilgroning
og nye bebyggelser og anlæg, som beboelse og
vejanlæg.
I henhold til Retningslinje N18 – Bevaringsværdige kulturmiljøer i Kommuneplan 2017-2028, skal
de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang
beskyttes. Der må normalt ikke opføres byggeri,
etableres anlæg, foretages terrænregulering eller
lignende, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten
af de kulturhistoriske værdier.
Der er ikke umiddelbart synlige kulturhistoriske
spor fra Hærvejen. På en større del af udpegningen er der i dag etableret idrætsbaner og større
vejanlæg.
På forrige side finder du et kort over de planmæssige bindinger.

I henhold til retningslinje N10 – Bygge- og beskyttelseslinjer, i Kommuneplan 2017-2028, skal der redegøres for, at udlæg af nye kommuneplanrammer
indenfor skovbyggelinjen, ikke vil forringe skovomgivelserne.
En del af den 300 meters skovbyggelinje er ophævet i lokalplan 14-001 samt 161.02. Begge lokalplaner grænser op til projektområdet.
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BYGNINGS- OG ANLÆGSGENNEMGANG
FUNDER HALLEN
Funder
Hallen er opført
INTERESSENT
1 i 1986 og har et bygningsareal
på 1879 m2. I hallens vestlige del er tilbygget nyere
klubhusfaciliteter fra ca. år 2003.
Hallen benyttes af Funder Skole i dagtimerne og af
Funder GF i eftermiddags/aftentimerne. Desuden fungerer hallen som samlingssted for lokalområdet, og
der afholdes forskellige arrangementer i løbet af året.

skolen

Funder GF

SKOLE OG INSTITUTIONER
Skoleområdet
består
INTERESSENT
1 af flere forskellige bygninger opført mellem 1927 og 2016. De væsentligste bygninger
er nævnt i det følgende. Mindre bygninger som fx cykelskure er ikke nævnt.
•
•
•
•
•
•
•
•

IDRÆTSANLÆG
Idrætsanlægget
benyttes
primært af skolen og FunINTERESSENT
1
der GF. Idrætsanlægget består i dag af en 11-mands
lysbane (vinterbane), en 11-mands opvisningsbane
med tribuner og to 11-mands træningsbaner.

Hovedbygningen er opført år 1963 og ombygget
1992 og er på 2038 m² inkl. kælder.
Pavillonen er opført år 1971 og er på 300 m².
Akasiehuset er opført år 1927 og ombygget i 1974
og er på 180 m² eksklusiv Kælder.
Askehuset er opført år 1982 og er på 681 m².
Lærkehuset/SFO er opført år 1997 og er på 699 m².
Elmehuset er opført år 2000 og er på 515 m².
Funder Fritidsklub er opført år 1972, ombygget i
2002 og er på 272 m².
Funder Børnehus er opført år 2016 og er på 1077
m2.

Pavillonbygningen og Akasiehuset er i forbindelse med
en bygningsgennemgang foretaget i 2019 vurderet som
værende i dårlig stand. De øvrige bygninger er i god
eller middelgod stand.

Herudover er der et antal mindre baner samt en sandbane længst mod vest i området.
skolen

skolen

børnehuset

Funder GF
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SPEJDER
Vest
for Funder Skole
INTERESSENT
1 og Funder Børnehus
holder spejderne til i et ca. 7000 m² stort
areal, der grænser op til Vestre Højmarksvej. På arealet ligger en spejderhytte opført i træ, og herudover råder spejderne
over nogle udearealer, hvorpå der afholdes forskellige aktiviteter.

spejderne

BILAG 2
INDSATSER

PARKERING
SITUATIONEN I DAG
Funder Skolevej er ikke dimensioneret til den øgede trafik, der er opstået i takt med at skole, børnehus og idrætsforening har udvidet sig. Trafikken
er blandet og savner tydelig kodning af, hvordan
bløde og hårde trafikanter sikkert omgås hinanden.
Cykelparkering tæt ved indgangene til skole, hall
og fritidstilbud er en vigtig forudsætning for, at cykeltrafikken fungerer. Dette sker i dag og ønskes
fortsat i fremtiden.
Parkering til Funder Børnehus sker på den nordlige parkeringsplads, som er koblet op på Funder
Kirkevej. De bløde og hårde trafikanter er her tydeligt adskilte, og adgangen fra parkeringspladsen til
børnehuset fungerer godt. Adgangen til de respektive institutioner og foreninger er forholdsvist nem
at finde og tilgå herfra.

Børnehusets parkeringsområde // forår 2019

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD

Parkeringsplads ved spejderne og idrætsanlæg // forår 2019
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Forslag til afspærring eller ensretning af Funder
Skolevej er et trafikanliggende, der arbejdes videre med i kommunens Vej og Trafik afdeling. I det
tilfælde hvor Funder Skolevej helt eller delvist forbeholdes bløde trafikanter, skal området tilbyde en
alternativ ankomst til skole og hal. Parkeringspladsen i nord er derfor udlagt som et samlet ankomstområde med parkering, kiss&ride, busholdeplads
og cykelparkering.
Det fælles ankomstområde er dimensioneret til hele
områdets fremtidige behov og skal indeholde en tydelig kodning af, hvor hvilke trafikanter må færdes.
Der skal være niveaufri adgang fra parkeringspladsen, som ligger i et lavere niveau end bygningerne,
via en rampe op til ’torvet’ – se nedenfor.

Tydelig kodning af infrastrukturen kan strukturere trafikanterne og bidrage til sikker trafik

Grusvejen til spejderne omlægges, så der fortsat
er ankomst fra nord til spejderne og baneanlægget
men via en ny nordligere grusvej. Grusvejen skal
endvidere betjene en fremtidig regnvandssø i projektområdets nordvestligste hjørne samt fungere
som byggevej, mens børnehaven udføres. Det er
fortsat muligt at parkere ved spejderne og opvisningsbanen.
Parkeringsområdet finansieres af de enkelte byggeprojekter og er derfor ikke fuldt finansieret men
udlagt til det samlede fremtidige behov.

Rampen kan evt. suppleres med trapper i forskellige højder, der inviterer til ophold og leg
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TORV
SITUATIONEN I DAG
I forlængelse af børnehusets parkeringsområde
kommer man op til en tværgående asfalteret vej,
der fører fra Funder Skolevej forbi hallen og foreningshus og videre mod vest til spejderne. I umiddelbar nærhed til trappen fra parkeringspladsen op
til institutionerne ligger SFO’ens udeområde mellem foreningshuset, SFO’en og børnehuset.
SFO’en udeområde fylder det meste af pladsen, og
de funktioner, den rummer, fungerer godt. Pladsen
er dog præget af en del vand og fremstår i våde
perioder med vandspejl. Børnehuset og skolen er
tilfredse med området, hvis funktioner dog kan indgå i en større sammenhæng eller flyttes.
Der er behov for vejvisning til de respektive institutioners hovedindgange, som i større eller mindre
udstrækning kan ses fra denne placering.

SFOens udeområde set fra børnehus og SFO i syd

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
SFO’ens udeområde kan delvist indgå i – og inddrages til en torvefunktion, som har til formål at skabe et centrum i området og vise vej til institutioner
og fritidstilbud. Torvet er områdets ’hjerterum’ – et
sted, som alle brugerne bevæger sig igennem i
løbet af dagen. Torvet samler, spreder og samler
igen områdets brugere hen over en dag, og bliver
et første møde med området. Her skal være plads
til ophold, aktivitet og særlig vejvisning.
Der er et stort ønske om bedre wayfinding i området, her er torvet en vigtig brik. Nærheden til bygningerne gør det nemt at finde vej, når det visuelle
udsyn hertil forbedres.

Torvet skal tilpasses brugernes behov for ophold og aktivitet

Torvet skal udvikles areal- og indholdsmæssigt i
overensstemmelse med interessenternes behov.
Der peges mod en brugerinvolvering specifikt omhandlende torvet i forlængelse af nærværende områdestudie. Dog skal der sikres mulighed for ophold
og dermed møder mellem de lokale. Det er oplagt
at placere faciliteter, der understøtter nye former for
fysiske aktiviteter og ungekultur, da sidstnævnte er
et lokalt ønske for fremtiden.
Torvet er en ikke-finansieret indsats til mulig fremtidig realisering og derfor heller ikke tydeligt defineret areal- og indholdsmæssigt.

Torvet kan have belysning, der leder vej og elementer, som henvender sig til de unge
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BYGGEFELT HAL
SITUATIONEN I DAG
Hallen bliver primært brugt af skolen og Funder GF,
som oplever, at den er fuldt belagt. I 2018 vækstede gymnastikholdet med 25%, og halkapaciteten
er ikke tilstrækkelig til fremtidens udvikling ifølge
brugerne.
Foreningen afholder åbne fastelavnsfester for alle
byens borgere og må afvise folk i døren, da hallens
kapacitet ikke står mål med antallet af gæster. Daginstitutionen fortæller, at dagplejen gerne vil kunne
mødes i hallen, men ikke kan få haltider.
Derudover lever hallens faciliteter ikke op til idrætsforeningens behov. Funder GF oplever, at deres
redskaber bliver brugt med manglende omtanke af
andre brugere, fordi der er fælles opbevaring.

Funder GF byggede i 2001 et nyt klubhus i direkte forlængelse af hallen

Hallen har adgang via Funder GF’s foreningshus,
hvilket understøtter samling af brugerne i cafeområdet. Foreningshuset rummer en lille cafe og et
mødelokale, og der etableres pt. fitness i kælderen. Foreningen udtrykker behov for flere og større
mødelokaler.

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD

Funder Hallen set indefra
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Der er et ønske om en hal 2 i Funder, som skal være
en ’hel’ eller 1½ hal for at dække idrætsforeningens
behov. Skolen ønsker en mere dynamisk hal, som
kan danne ramme om større skolearrangementer
så som musicals og samlinger. Idrætsforeningen
ønsker flere faciliteter ifm. hal 2, særligt en springgrav, flere aflåste opbevaringsrum og flere omklædningsfaciliteter.
Det er afgørende for sammenhængskraften i foreningslivet, at der også i fremtiden er adgang via
foreningshuset til hallerne. Dette for at sikre cafeområdet som et mødested på tværs af brugerne.
Foreningshuset er placeret ud mod torvet, hvorved
adgang herfra understøtter den ønskede wayfinding.

Medborgerhuset kan koble sig på hallerne og danne ramme om uformelle mødesteder

En mulig fremtidig hal 2 skal derfor placeres mod
nord – og hænge sammen med den eksisterende
hal. Byggefeltet afsat til haller er disponeret, så
hallen kan flugte med – eller bygges ind mod den
eksisterende. I sidstnævnte tilfælde opstår en betragtelig niveauforskel i hal 2’s nordligste del. Foreningen ønsker dette udnyttet til fitness, indendørs
mødested for unge ikke-foreningsengagerede eller
som medborgerhus/kulturhus i stueetagen.
Både hal 2 og et potentielt medborger/kulturhus er
ikke-finansierede fremtidige ønsker og arealdisponerede af hensyn til fremtidig udvikling.

Medborgerhuset i Funder kan finde inspiration i ’Mosaikken’ i Kjellerup
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BYGGEFELT SKOLE
SITUATIONEN I DAG
Funder Skole er tosporet og en del af Funder-Kragelund Skolerne, som har fokus på natur og læring.
Skolen oplever fortsat vækst, og inden for de næste fem år bliver skolen tresporet. Arealet der udlægges til modernisering og udbygning skal kunne
rumme det samlede behov for en fremtidig tresporet skole. Skolens bygninger fremstår fragmenterede og usammenhængende, og det er svært at
komme tørskoet rundt.
Der er nogle velfungerende mellemrum mellem
bygningerne. Særligt ’Skoletorvet’ og ’100-metersskoven’ er værdsatte af skolens brugere, som
gerne ser dem understøttet yderligere af flere faciliteter. Skoletorvet mellem hallen og skolen består
af en dynamisk grusplads, som hvis nødvendigt
kan inddrages til andre formål. I det tilfælde ønskes
funktionen genetableret andetsteds.

Funder Skoles bygninger skal samles mere men fortsat tilbyde gode uderum

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Der er et stort ønske om at samle skolens bygningsmasse, så man kan komme tørskoet rundt – også
til hallen. Selve byggefeltet er derfor udlagt, så der
er rig mulighed for at skabe sammenhæng mellem hal, børnehus og eksisterende skolebygninger
til bevaring. Dog er det et krav, at der er adgang
igennem skolens bebyggede område for bløde trafikanter fra øst, syd og vest til torvet.
Ifm. moderniseringen af skolen 2019-2022, er det et
ønske at klasselokalernes funktioner gentænkes ift.
de uderum, de støder op til. Natur skal fortsat udgøre en væsentlig del af skolens uderum. Samtlige
interessenter har udtrykt et behov for mødesteder
for unge såvel ude som inde. Skolens udeområde
er i forlængelse heraf en oplagt ramme for nye aktiviteter så som skate, parkour og klatring, der ønskes placeret i det bygningsnære miljø. En sådan
udvikling understøtter ’åben skole’ konceptet og
sikrer bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter.

Nye aktivitsfaciliteter i skolens bygningsnære miljø giver mulighed for ungekultur

I det tilfælde, der i fremtiden bliver mulighed for at
realisere et medborgerhus/kulturhus, kan dette indtænkes i sammenhæng med skolen, så bygningen
kan bruges hele dagen. Hvis et muligt medborgerhus rummer køkkenfaciliteter, ønsker skolen et
samarbejde om skolemad.
Der er i 2019-2022 afsat 58 mio. kr. til modernisering af Funder Skole.

Udearealerne kan byde på multifunktionelle ungeaktiviteter og udendørs læringsrum
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BYGGEFELT BØRNEHUS /
LEGEPLADS
SITUATIONEN I DAG
Funder Børnehus er en relativt ny institution, som
fungerer godt og tilbyder børn og pædagoger tidssvarende og indbydende rammer. Legepladsen er
kuperet og til tider opstår vandspejl i den sydlige
del grundet dårlige nedsivningsforhold.
For at kunne rumme det øgede børnetal i Funder,
er der opstillet midlertidige pavilloner ved børnehusets parkeringsplads i nord. Her mødes også
dagplejen, som ikke har andre faciliteter i området
at gøre brug af, eftersom hallen er booket af skolen
i dagtimerne.
Børnehuset ligger tæt op ad indskolingsbygningen
mellem daginstitution og skole. Nærheden mellem
skole og børnehave er vigtigt for en tryg overgangsfase mellem de to institutioner, og samarbejdet på
tværs fungerer godt.

Funder Børnehus er en velfungerende og relativ ny institution

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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ØNSKER FOR FREMTIDEN
Grundet det hastigt stigende børnetal, kan udvidelsen af Funder Børnehus ikke vente på en ny lokalplan. Udvidelsen af børnehuset 2019-2021 skal
kunne ske inden for rammerne af den eksisterende
lokalplan.
Institutionen ønsker at udvide selve bygningen
mod sydvest for at skåne den eksisterende legeplads. De to femmandsbaner, der ligger her,
bruges sjældent, da de er for våde og danner
vandspejl, hvorved udvidelsen af børnehuset ikke
påvirker idrætsanlægget i alvorlig grad. Legepladsen ønskes udvidet mod nord for at få mest mulig
plads og bevægelsesmulighed hen over skrænten
ned på den eksisterende mark, og begge forhold
kan ske jf. den nuværende lokalplan.

Leg i grønne og naturskønne omgivelser

Legepladsen udlægges med mindst 8.000 m2, og
det er vigtigt at få etableret læhegn mod vest tidligst muligt af hensyn til læ. Daginstitutionen ønsker
sig en samlet legeplads med landskabelige inddelinger af aldersgrupper, og den er åben for øvrige
brugere efter institutionens lukketid.
Der er i 2019-2021 afsat 23,5 mio. kr. til udvidelse
af Funder Børnehus.

Terrænfaldet ned af skrænten skal understøtte leg og fantasi
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GRØNNE OMRÅDER
SITUATIONEN I DAG
Området i dag er præget af vestenvind og en del
støj fra motorvejen. Der er plantet træer flere steder
langs kanten af området, men træerne er stadig
små og skærmer ikke idrætsanlægget tilstrækkeligt. Hertil kommer, at området består af lerjord,
hvorfor her er dårlige nedsivningsforhold. Nordvest
i området findes en privatejet mark udlagt til offentlige formål. Arealet beskrives af spejderne som værende vådt i vinterhalvåret.
Sandbanen blæser ud på fodboldbanerne, hvilket
forringer begge baneanlæg. Lysbanen er ofte våd
og derfor ikke optimal at træne på i dele af vinterhalvåret. Børnehuset og Funder GF fortæller, at
de to femmandsbaner nord for lysbanen ofte har
vandspejl og derfor benyttes i mindre grad. Opvisningsbanen har en tribune med mulighed for læ.
Baneanlægget opfylder fritidsbrugerne- og skolens
behov.

Opvisningsbanen har en tribune, der sikrer både ly og læ

KFUM Funder spejderne har en spejderhytte med
udearealer i områdets vestligste midte. Nærhed til
skole og daginstitution er vigtigt, da det sikrer, at
børnene kan gå til spejder uden at skulle køres.
Spejderhytten har indlagt strøm men ingen kloakering eller vand. Spejderne arbejder med deres
område ud fra visionen ’Funder Spejderland’, der
udgør en udviklingsplan for udeområdet. En del af
planen er realiseret så som beplantning og kratområde. Området er åbent for alle brugere, som deler
spejdernes begejstring for udeliv og natur.

Læhegn skærmer mod kraftig vestenvind i området

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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ØNSKER FOR FREMTIDEN
For at sikre projektområdet mod vind og støj er der
mod nord udlagt et grønt bælte til rekreative formål
så som støjvolde, beplantning og landskabsbearbejdning. Området kan også rumme en regnvandssø, og Silkeborg Forsyning planlægger en lokal
vandhåndteringsløsning i det nordvestligste hjørne.
Funder Spejderne ønsker et samarbejde om en
rekreativ regnvandssø, så både spejdere, skole- og institutionsbørn kan få naturoplevelser med
vand tæt på hverdagen. Spejderne ønsker på sigt
at realisere hele visionen for Funder Spejderland i
sammenhæng med etablering af en rekreativ regnvandssø. Herudover ønsker spejderne på sigt kloakering af spejderhytten og indlagt vand.
I den sydlige del er udlagt et grønt område til
idrætsanlæg, legeplads og skoleområde. 100-meterskoven ønskes understøttet med flere faciliteter,
og friholdelse af plænen syd for skolen sikrer mulighed for større udendørs arrangementer og samlinger.

Funder GF ønsker en kunstgræsbane til fodbold

Funder GF har et ønske om en kunstgræsbane på
enten kamp- eller lysbanen. Placeringen på lysbanen understøtter nærhed til skole- og daginstitution, så også de kan bruge den. Kunstgræsbanen
skal understøttes af tribunen og lys uagtet placering. Funder GF vurderer, at etablering af en kunstgræsbane, som kan benyttes i langt højere grad
end græsbanen, vil dække behøvet for boldbaner
de næste 10 år ud i fremtiden.
De grønne områder indeholdende kunstgræsbane,
beplantning og jordbearbejdning er ikke-finansierede mulige indsatser. Det bemærkes, at støjvolde
kan etableres med jord leveret af Silkeborg Forsyning ifm. med anlæg af en regnvandssø.

Beplantning, regnvandsbassin og eventuelle støjvolde kan skabe mere natur i området
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ADGANG OG VEJE
SITUATIONEN I DAG
Der er adgang til skolen fra to parkeringspladser,
som tilgås fra Funder Skolevej. Hal, foreningshus
og spejderhytte tilgås ligeledes fra Funder Skolevej. Sidstnævnte brugere oplever ikke samme trafikale udfordringer efter myldretid, som skolen gør
i forbindelse med morgen -og eftermiddagstrafik.
Viadukten under Skærskovhedevej i syd drejer
skarpt mod øst og Funder Skolevej, hvilket giver
dårligt udsyn for cyklisterne.

Cyklister fra viadukten har dårligt udsyn ved Funder Skolevej
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Funder Skolevej skal trafiksikres vha. en tydelig afkodning af færdselsområder
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ØNSKER FOR FREMTIDEN
Sikker skolevej med tydelig afkodning af færdselsområder for den blandende trafik er et stort ønske.
Der skal være adgang for bløde trafikanter igennem hele området fra nord, syd, øst og vest til torvet – helst via oplyste stier. Det betyder, at skolens
byggefelt skal understøtte en adgang for gående
og cyklister igennem skolens område, uagtet at
den bygges sammen med eksisterende og nye
bygninger. Viadukten under Skærskovhedevej skal
rettes ud, så det er muligt at cykle ligeud igennem
skolens område for at sikre bedre udsyn og dermed sikkerhed.
Cykelstien i vest skal kobles op på stinettet i området – gerne tæt på spejderne, så det er nemt for
cyklister og fodgængere at tilgå området og spejderhytten fra vest. I forbindelse med udvidelsen
af børnehusets legeplads inddrages grusvejen til
spejderhytten, som reetableres nord for den nye legeplads. Grusvejen skal fremadrettet betjene regnvandsø, spejderne og idrætsanlæg samt fungere
som byggevej mens børnehuset udvides
.
Infrastrukturen udvikles i takt med, at de forskellige
byggeprojekter realiseres og finansieres som en
del af byggemodningen.

Infrastrukturen skal byde på sikre stier for skolebørn i alle aldre
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BILAG 3
BRUGERINVOLVERING

BRUGERINVOLVERING
FORMÅL OG INTERESSENTER
For at sikre størst mulig værdi med områdestudiet er det
essentielt at inddrage lokal viden om brugen af området
i dag og ønsker til fremtidig udvikling. Derfor har følgende lokale interessentgrupper bidraget til udviklingen af
områdestudiet:
•
•
•
•
•

Funder-Kragelund Skole - afdeling Funder
(Funder Skole)
Funder Børnehus
Funder Gymnastik Forening (Funder GF)
KFUM Spejderne afdeling Funder
(Funder Spejderne)
Funder-Kragelund Lokalråd

Interessenterne er udvalgt, så de væsentligste interesser i området er repræsenteret.
DIALOGMØDER
Interessenterne har gennem en række dialogmøder,
gennemført som semi-strukturerede interviews, været
med til at kortlægge funktioner, styrker og udfordringer
i området.
Til brug for dialogmøderne var der udarbejdet et materiale i A3-format, som indeholdt oversigtskort med angivelse af projektområdet samt de vigtigste sted- og vejnavne

dialogmøde 26.02.19
dialogmøde 14.03.19
Funder Skole
Funder-Kragelund Lokalråd

i projektområdet. Desuden var medbragt tuscher, hvor
respondenten kunne markere placeringer og vigtige/ønskede sammenhænge i området mv.
Efter hvert dialogmøde er der udarbejdet en kort skriftlig
opsamling, som er godkendt af de enkelte interessenter/
interessentgrupper. De 3 vigtigste indsatser gennemført
i Funder 2030 fra hvert dialogmøde er afslutningsvist opsummeret og vises på områdestudiets side 6 sammen
med ’Intentioner og bindinger’.
WORKSHOP
Ved workshoppen fik interessenterne, som deltog i dialogmøderne, mulighed for at have dialog med hinanden
om udviklingen af området. Det skete med udgangspunkt i to scenarier udviklet på baggrund af inputtene fra
dialogmøderne. Det var også muligt at stille spørgsmål til
en række fagchefer fra Silkeborg Kommune om fagspecifikke eller konkrete emner.
Drøftelserne fandt sted i fem sammensatte grupper. Som
tovholdere i grupperne sad de medarbejdere fra Silkeborg Kommune, som fremadrettet arbejder med områdestudiet og de kommende delprojekter heri.
På de følgende sider finder du opsamlingen af materialet
fra de fem grupper.

dialogmøde 25.03.19
Funder Børnehus

dialogmøde 29.03.19
KFUM spejderne

dialogmøde 04.04.19
Funder GF

Stemningsbillede fra workshoppen d. 7. maj 2019

fælles workshop
07.05.19

intern scenarieudvikling
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intern videreudvikling

områdestudie

WORKSHOP // GRUPPE 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Fortov
Bredere sti med lys
Ekstra byggefelt
Minus P
Minus P. HACY
Hal 2 og 3
Parkering, Kiss & Ride, Buspark
Fælleshus, forsamlingshus, klubhus, bibliotek mv.
F.eks maskinvej og cykler
Regnvandsbassin
Cykelparkering
Børnehave, legeplads
Fællessti med lys
Børnehave
Torv
Skole
Evt. Kunstgræs
Sti, gerne med lys
Flyttet SFO og legeplads
Alternativt en Kiss&Ride, plads til skole + boldbaner
etableret i særskilt spor/sikret + forbedret stiføring
ind på arealet + evt. sti langs hovedvejen på nordsiden af Skærskovhedevej.

WORKSHOP // GRUPPE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

3
4

2

6
8
5

7

N
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Skatermiljø
Klubhus
1,5 hal
Reserveret flere idrætsfaciliteter (bl.a. atletik)
Parkering
Bevares
Alternativ servicevej
Servicevej/brandvej
Cykelparkering/fodgængersti

WORKSHOP // GRUPPE 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7
1

8

2

12

3
5
9

4
6

13

11
10

N
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Cykel P
Skole
Torv
Hal 1 og 2
Torv
P-plads
Legeplads fælles/SFO
Børnehave
Legeplads børnehave
Cykel P
Ny vej
Kunstgræs
Cykelsti

WORKSHOP // GRUPPE 4
1.
2.
3.
4.
5.

3
1

4

5

2

N
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Børnehave legeplads
Kunstbane
Parkering
Hal
Hus

WORKSHOP // GRUPPE 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
5

6

2

8
7

3

9

4

10

N
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Byggevej
Legeplads
Økologisk kunstgræsbane
Børnehus
Cykelsti
Parkering
Infotorv
Cykelparkering/Redningsvej
Hal, klub, multihus
Byggefelt Skole

11 Orientering om Funder Områdestudie
11.2 - Bilag: Realiseringsnotat
DokumentID: 7819166

13.6.2019

Ejendomme
Liv Malskær

Realiseringsnotat – Funder områdestudie
Følgende delprojekter er identificerede og prioriterede med udgangspunkt i områdestudiets indsatser og bevilligede midler:
Delprojekt

Afdeling/ansvarl
ig medarbejder

Finansiering

Tidsplan

Prioritet 1-2
(1=vigtigst)

Kommentar

1. Udvidelse af Funder
Børnehus

Børn- og
Familie/Annette
Frederiksen og
Ejendomme/Mona
Frederiksen
Vej og Trafik i
samarbejde med
Silkeborg
Forsyning.
Plan/Christian
Dalmer

23,5 mio. kr.

2019-2021

1

Akut pladsbehov, udvidelsen kan ske inden for
den eksisterende lokalplan.

Finansieres af
delprojekt 1. og
Silkeborg Forsyning.

2020

1

Ikke relevant.

2019-2020

1

Grusvejen skal bruges som byggevej til
børnehuset samt erstatte adgangen til
spejderne/idrætsanlæg, som inddrages til
legeplads.
Skolebyggeriet kan ikke ske før ny lokalplan er
vedtaget.

4. Modernisering af
Funder Skole

Skoleafdelingen/
Sif Lervad

58 mio. kr.

2020-2022

1

5. Parkeringsområde/
kiss&ride/busholdeplads
/rampe

Vej og Trafik

Finansieringen er
indeholdt i
byggeprojekterne.

2020-2022

2

2. Ny grusvej til
betjening af
spejderne/idrætsanlæg/
regnvandssø
3. Ny lokalplan

6. Torv/hjerterum
7. Stisystem igennem
området fra øst, nord,
syd og vest til torvet.
8. Kunstgræsbane
9. Hal 2

U-finansieret.

2

Vej og Trafik

U-finansieret.

2021-2022

2

Kultur- og
fritidsafdelingen
Kultur- og
fritidsafdelingen

U-finansieret.

U-finansieret

U-finansieret.

U-finansieret

Pladsmangel løses pt. med pavilloner, som
skal ned i 2020. Behov for modernisering af
faglokaler/uderum.
Der laves et samlet projekt i Vej og Trafik for
indretning af området til løbende realisering
ved udførelse af byggeprojekter, i første
omgang børnehus og skole.
Torvet er afgørende for etablering af
wayfinding og sammenhæng i området.
Prisoverslag er baseret på 1.500 m2.
Stisystemet skal sikre tryghed (lys),
sammenhæng og sikker trafik i området.
Lokalt ønske baseret på nuværende behov og
for at fremtidssikre idrætsanlægget.
Lokalt ønske baseret på nuværende behov og
for at fremtidssikre idrætsaktiviteter, skole og
byarrangementer.
1

13.6.2019

Ejendomme
Liv Malskær
Ovenstående delprojekter udgør de væsentligste indsatser i områdestudiet og er vist i kronologisk rækkefølge. Delprojekterne er prioriteret ud fra
kriterierne: bevilling af midler (er der afsat midler til at realisere indsatsen?) og delprojektets vigtighed for at Silkeborg Kommune leverer en kommunal
kerneydelse (fx akut behov for børnepasning).
De enkelte fagområder kan igangsætte et eller flere delprojekter med udgangspunkt i områdestudiet, fx beplantning og/eller etablering af støjvolde
eller opførelse af et medborgerhus mv. til enhver tid.

På baggrund af ovenstående prioritering ser tidsplanen for finansierede delprojekter ud som følger:

2

14 Drøftelse af årshjul 2020 for Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget
14.1 - Bilag: Årshjul KFIU 2020
DokumentID: 7762153

Årshjul Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2020
Ordinære udvalgsmøder:
Udgangspunktet er 1. mandag i måneden kl. 13.00 – 16.30.
Dialogmøder:
Idrætsrådet: 2 årlige møder. (Eigil sender skriftlig aftale mellem Johan og
René)
Kulturrådet: I april drøftes aktuelle politiske emner og f.eks. foregående års
regnskab/tilskud, det aktuelle budget, budgetforslag for det næste år, forslag
til kulturpolitisk handleplan. I oktober drøftes aktuelle politiske emner, og der
orienteres om det vedtagne budget og kulturpolitisk handleplan. (Se vedhæftet
samarbejdsaftale)
Temamøder:
Konferencer:
Bibliotekspolitisk årsmøde
KL´s Kultur og Idrætskonference
Idrætskonference
Andet:
Nytårsmøde med kulturinstitutioner, foreninger, festivaler, vækstlag m.v.
Uddeling af Kulturpris
Kommunefodboldmøde (formand)
Idrætsrådets repræsentantskabsmøde
Idræts- og Fritidsmøde
Idrætsprisfest
Kulturmødet
Folkemødet på Bornholm med Outdoor Hovedstad som tema
Måned
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Dato

Aktivitet

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

15 Gensidig information - orientering
15.1 - Bilag: Status kulturpuljer pr. 30. juli 2019
DokumentID: 7904006

Kulturpuljer 2019 - status
pr. 30.6.2019

Budget 2019

Budget

Ungepuljen
Muffis: Rock The Region
Emma Andersen og Anne Gjørup: Litteraturfestival SilkeOrd
Emanuel Paulo: Sommerfestival
Henrik Vedel: Live session video
Bevilget tilskud i alt

51.000 kr.

Kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse
Sinding Kulturforening: Koncert Ester Brohus
Sinding Kulturforening: Krabasken opfører Melodi Grandprix 50 år
Vium-Hvam Kultur og Multihus: Foredrag med Per Larsen
Thorning Forsamlingshus: Koncert Nalle and his cracy Ivans
Thorning Forsamlingshus: Koncert Allan Taylor
Salten Borgerhus: Kim Larsen mindeaften m. Anders Munch
Sinding Kulturforening: Foredrag Jørgen Skouboe
Vium-Hvam Kultur og Multihus: Kim Larsen mindeaften
Vium-Hvam Kultu og Multihus: Foredrag Ruth Brik Christensen
Gjessø Forsamlingshus: Koncert med Sunny
Vinding: Koncert med Nalle and his crazy Vikings
Bevilget tilskud i alt

76.000 kr.

De Frie Kulturelle Midler
Teater
Silkeborg Teaterkreds: Flydende teater
Tilskud til teater i alt
Musik
Silkeborg Folk club: Folkfestival
Kunstnerkollektivet: Schubertiadekoncert
SIND: Handijazz koncert
Silkeborg Motetkor: Koncert Silkeborg Kirke
Foreningen Norden: Koncert med Nordens Tone
Silkeborg Classic: Silkeborg Classic Concerts
Rampelys: Koncerter under Folkemødet 2019
Tilskud til musik i alt
Kunstudstillinger
Keramisk værk Poggi Italien: Keramisk værk
Institut Funder Bakke: Kunstudstillinger og festival ny klassisk musik

Bevilget
tilskud

Restbudget
32.600 kr.

4.600
4.600
4.600
4.600
18.400

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

4.600
2.070
4.324
4.600
4.600
4.600
4.600
3.220
2.760
1.748
4.600
41.722

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

34.278 kr.

1.021.000 kr.

226.714 kr.
29.750 kr.
29.750 kr.

14.700
3.332
8.820
13.230
4.900
29.400
29.400
103.782

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

50.000 kr.
46.000 kr.

Museum Silkeborg: Udstilling Eventyrdronningen
Kunstnergruppe Sejs-Svejbæk: Midsommerkunstudstilling
Disponeret til kunst i byrummet
Tilskud til kunstudstillinger i alt

69.000
9.200
300.000
474.200

kr.
kr.
kr.
kr.

Andet
Disponeret til kulturelle aktiviteter i Kjellerup
Lagerleje Thorning Friluftsspil
Lagerleje Riverboat
Kulturprisarrangement
Dansk-Ungarsk Venskabsforening: Rejse til Ungarn
Jørgen Michaelsen: Udgivelse af bogen "På streg med livet"
Alderslyst Action 2019
Tilskud til andet i alt

50.000
30.000
9.200
37.554
9.200
9.200
41.400
186.554

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

Disponeret af frie midler i 2020
Silkeborg Classic: Historien om en soldat

65.000 kr.

