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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06083

Beslutning
Godkendt.
Ved mødets begyndelse var der dialogmøder med henholdsvis Den Vestdanske Filmpulje og
Museum Jorn.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til etablering
af nye idrætsanlæg
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-03117

Resume
Med baggrund i eliteSilkeborgs flytning til JYSK arena og fortsat udvikling af området ved
Silkeborg Bikepark søges 2,0 mio. kr. til etablering af nye idrætsanlæg frigivet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2019 godkendes, fordelt på
o JYSK arena, træningsfaciliter på 1,0 mio. kr.
o Silkeborg Bikepark, etablering af arealer og faciliteter på 1,0 mio. kr.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
EliteSilkeborg har i de seneste fem år gennemgået en stor udvikling i forhold til antallet af
tilknyttede atleter, og efterspørgslen og kravet til træningsfaciliteter. I løbet af sommeren
2019, flyttede eliteSilkeborg både de administrative funktioner og atleternes fysiske træning til
JYSK arena. Det har medført, at der nu er bedre mulighed for at skabe en fælles
eliteidrætskultur og et mere samlet træningsmiljø.
Med henblik på at udvikle både miljøet og træningsfaciliteterne yderligere er der behov for, at
der dels foretages nogle ændringer i JYSK arena og dels etableres et udendørs
træningsområde, som også vil kunne benyttes af øvrige brugere på Søholt.
Etablering af Silkeborg Bikepark har allerede været en stor succes både hvad angår antallet af
brugere og ikke mindst den feedback brugerne giver. Næste skridt i den videre udvikling af
området er etablering af arealer og faciliteter til ophold, permanent toilet, vaskefaciliteter til
cykler og etablering af børneområde.

Side 4

Der er på nuværende tidspunkt opstillet et midlertidigt toilet ved Silkeborg Bikepark, som årligt
koster 0,023 mio. kr. i afledt drift. Pengene er tilført budgettet på bevilling 34 Kultur og Fritid.
Ved etablering af et permanent toilet stiger udgiften til afledt drift til 0,035 mio. kr. hvilket er
en merudgift på 0,012 mio. kr. årligt som søges tilført budgettet efter etableringen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, indenfor budgettets rammer i 2019.

Bilag
1 (Bilag fra eliteSilkeborg - 7906271)
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3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-03116

Resume
Med henblik på at afholde store stævner og mesterskaber frigives 0,75 mio. kr. til indkøb af
startanlæg og nummerbøjer til robanen på Silkeborg Langsø.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2019 godkendes

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med Søsportens Hus har Silkeborg Kommune fået en facilitet, der understøtter de daglige
foreningsaktiviteter for vandsport, og samtidig giver mulighed for afholdelse af store stævner
og mesterskaber på Silkeborg Langsø.
I 2019 er Silkeborg vært for Danmarksmesterskaberne i kano- og kajaksprint og i 2022 vært
for EM i kano- og kajakmaraton.
Med baggrund i ovenstående søges 0,75 mio. kr. fra anlægsmidler til ekstraordinær
vedligeholdelse og mindre nyanlæg frigivet til indkøb af startanlæg og nummerbøjer til
robanen på Silkeborg Langsø.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, indenfor budgettets rammer i 2019.
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4 (Offentlig) Budgetopfølgning 30.06.2019
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-02852

Resume
Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på
økonomi og aktivitet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for
alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30.
juni 2019"


at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
"Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019"


at det forventede regnskab tages til efterretning

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


at eventuelle korrigerende handlinger igangsættes

Beslutning
Indstillingen anbefales. Der igangsættes ingen korrigerende handlinger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., drift
Afvigelse**
Budget
Budget*
30.06.2019
Regnskab
34 Kultur og
123.979
130.874
69.177
127.610
3.264
Fritid
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Ialt
driftsudgifter

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 mindreforbrug
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,264 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid.
Afvigelserne er beskrevet i bilaget.
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1000 kr.,
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
Afvigelse**
anlæg
Budget
Budget*
30.06.2019
Regnskab
34 Kultur og
36.550
107.972
10.174
47.221
60.751
Fritid
Ialt
36.550
107.972
10.174
47.221
60.751
anlægsudgifter
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 60,751 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid.
Afvigelserne er beskrevet i bilaget.

Bilag
1 (Budgetopfølning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 30.06.2019 - 7901059)
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5 (Offentlig) Målopfølgning 30.06.2019
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-02852

Resume
Jf. styringsmodellen er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning
 at eventuelle korrigerende handlinger drøftes og igangsættes

Beslutning
Indstilling godkendt. Der igangsættes ingen korrigerende handlinger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning
på udvalgsmålene findes i bilaget).
Overordnet status på udvalgsmål for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling / Udvalgsmål
Udvalgsmål
Bevilling 34 Kultur og Fritid
Implementering af handleplan for kulturpolitikken



Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken
Sårbare og udsatte borgere

X
X

X

Synlighed – én indgang til viden om Silkeborg Kommunes kultur-, fritid-, outdoorX
og eventliv.
Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad
X
Implementering af Bevæg dig for livet
International Dukketeater Festival
NOTE:
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X
X

: 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 åre

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Målopfølgning - 7901144)
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6 (Offentlig) Godkendelse af årsrapport 2018 for Museum
Jorn
Sagsbehandler: DR26624
SagsID: EMN-2019-03228

Resume
Godkendelse af regnskab 2018 for Museum Jorn i henhold til de godkendte vedtægter for
Museum Jorn.

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


at årsrapporten godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Museet sender årsrapport 2018 med status pr. 31. december 2018 og ledelsesberetning for
2018.
Årsrapporten for 2018 udviser et overskud på 215.712 kr.
Egenkapitalen er herefter ved udgangen af 2018 769.781 kr. mod 554.069 kr. i 2017.

Tilskud
Entré
Andre indtægter
Indtægter i alt
Driftsudgifter i alt
Afskrivninger
Udgifter i alt
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Regnskab 2017
(1.000 kr.)
12.555
7.539
6.378
26.372

Regnskab 2018
(1.000 kr.)
12.491
2.379
4.752
19.622

1.455
25.696

147
19.406

Overskud
Status pr. 31.12
Aktiver:
Materielle anlægsaktiver
Varebeholdning
Tilgodehavender
Likvide beholdninger:
Jyske Bank
Kassebeholdning
Aktiver i alt
Passiver:
Gæld, langfristet
Gæld, kortfristet
Egenkapital 31.12
Passiver i alt

7.040

676

216

855
1.129
756

707
1.185
688

4.256
44
7.040

5.154
56
7.792

2.911
3.575
554

2.911
4.111
770
7.792

Udvikling i besøgstal:
År
Besøgstal
2014
50.198
2015
40.051
2016
41.719
2017
93.554
2018
47.291
Museets ledelse anfører bl.a. i ledelsesberetningen:
”Museum Jorn 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.”

Bilag
1 (Årsrapport 2018 - 7858048)
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7 (Offentlig) Fonden Virklund Fritidscenter fremsender
regnskab 2018 til godkendelse
Sagsbehandler: Dr00336
SagsID: EMN-2013-58074

Resume
Jævnfør vedtægterne for fonden Virklund Fritidscenter fremsender institutionen regnskab 2018
til godkendelse.

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


at regnskabet godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Fonden Virklund Fritidscenter fremsender institutionens regnskab 2018 til godkendelse.
Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet BDO, som oplyser, at regnskabet giver et
retvisende billede af fondens økonomi og ikke har givet anledning til bemærkninger.
Regnskabet kan opgøres således, idet regnskab 2017 er opført til sammenligning:

Indtægter
Arrangementer
Udlejning af lokaler
Forpagtning
Forpagterens andel af elforbrug
Fitness
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Regnskab 2017
- kr. -

Regnskab 2018
- kr. –

24.626
73.920
38.254

0
56.020
31.200
14.298
72.000

90.874

Øvrig driftsindtægt
Indtægter i alt

1.998
229.672

1.669
175.187

Udgifter
Personale
Salg og distribution
Forsikringer og ejendomsskat
El
Rengøring og renovation
Reparation og vedligeholdelse
Mindre nyanskaffelser
Revision og regnskabsmæssig assistance
Bogføringsmæssig assistance
Forsikringer
Bankgebyrer
Internet
Udgifter i alt

6.520
16.351
2.056
22.265
0
5.320
18.087
5.000
5.000
3.930
1.000
206
85.735

6.208
7.097
2.068
20.426
3.636
7.164
2.691
4.250
4.250
3.862
1.749
0
63.401

Resultat før finansielle poster

143.937

111.786

0

0

Finansielle udgifter:
Kassekredit
Banklån
Prioritetsgæld
Kreditorer
Renter

26.521
58.458
18.621
0
400

16.948
26.709
57.004
115
2.000

Over-/underskud før afskrivninger

39.937

9.010

-72.390

-72.390

-32.453

-63.380

Finansielle indtægter

Afskrivninger
Årets underskud (-)/overskud herefter
I ledelsesberetningen er blandt andet oplyst følgende:

”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.
Fondens aktiviteter i 2018 har været præget af en nedgang i udlejninger i særligt 2. halvår
2018. Medlemskabet i fitness har været holdt stort set uændret, mens indtægterne fra
forpagtning har været stigende i 2018.
Samlet set er der dog tale om et fald i omsætning, hvilket er utilfredsstillende.
Udlejningssituationen ser forbedret ud for 2019, da der er gjort en større indsats for
markedsføring.
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.”
Ifølge fondens vedtægter har fonden et almennyttigt og velgørende formål.
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I ledelsesberetningen bliver der redegjort for fondens uddelingspolitik, hvor det blandt andet er
oplyst:
” 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.”

Bilag
1 (Årsrapport 2018 - 7886849)
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8 (Offentlig) Godkendelse af projektforklæde til
udarbejdelse af helhedsplan for Søholt
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2017-06027

Resume
Godkendelse af projektforklædet til projektet med at udarbejde en helhedsplan for Søholt.

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


at projektforklædet godkendes

Beslutning
Drøftet. Udvalgets input indarbejdes i et revideret forslag til projektforklæde til behandling i
kommende møde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund for projekt ”Helhedsplan for 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 indholds- og tidsmæssigt bliver løst i en
hensigtsmæssig rækkefølge. Processen indeholder tre faser:
Fase 1: Arealudpegning til svømmecenter
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Fase 2: Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan fra den selvejende institution Silkeborg
Svømmecenter
Fase 3: Udarbejdelse af helhedsplan for Søholt
Fase 1 igangsættes først, og det forventes, at arealudpegningen er på plads på Økonomi- og
Erhvervsudvalgets møde primo august 2019, hvorefter fase 2 og 3 efterfølgende igangsættes
samtidigt.
Indeværende dagsordenspunkt omhandler fase 3 og projektforklædet til: Udarbejdelse af
helhedsplan for Søholt.
Formål med projektet
Formålet med at udarbejde en helhedsplan for Søholt er (1) at formulere en vision for
området, som indkapsler, hvad Silkeborg Kommune vil med Søholt.
Og (2) med afsæt i visionen at undersøge og frembringe konkrete bud på Søholts fremtid i
forhold til faciliteter og aktiviteter.
Projektforklædets indhold
Bilagte projektforklæde beskriver yderligere projektets:
 Leverancer
 Succeskriterier
 Organisering
 Aktiviteter
 Tidsplan
 Interessenter
 Kommunikation
 Implementering og forankring
 Ressourcer og økonomi

Borgerinddragelse
Projektet beror i høj grad på inddragelse af relevante interesser som foreninger og
selvorganiserede grupper, der har deres gang på Søholt. Og foreninger og grupper, hvis
aktivitet på sigt kan indtænkes i området.

Bilag
1 (Projektforklæde for udarbejdelse af helhedsplan for Søholt - 7857858)
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9 (Offentlig) Godkendelse af dispositionsforslag til
opførelse af Hvinningdalhal 2 - Fællesskabshus
Sagsbehandler: DR18210
SagsID: EMN-2018-05672

Resume
Godkendelse af dispositionsforslag til opførelse af Hvinningdalhal 2 – Fællesskabshus.

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



at dispositionsforslaget godkendes
at projektering af hal og fællesskabshus kan igangsættes efter lokalplanens vedtagelse

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byggeriet af hal 2 samt fællesskabshus indgår i det foreliggende områdestudie for hele
området, hvor byggeri af ny kirke, omlægning af veje, ombygning af skole og nyt fælles
udeområde også er omfattet.
Idé- og programudvalget for hal og fællesskabshus har afholdt 2 møder og er nået frem til det
foreliggende dispositionsforslag.
Det indeholder i hovedtræk opførelsen af en ny hal 2, der er sammenbygget med den
eksisterende hal. Der opføres 2 nye omklædningsrum til at betjene den nye hal.
Fællesskabshuset i stueplan udgør forbindelsen mellem den gamle og den nye hal med
flekslokaler til møder og aktiviteter. Der er skabt forbindelse til det eksisterende HA85-klubhus
via en overdækket gang.
Det kommende idrætscenter og fælleskabshus vil således fremover få 2 indgange. Indgangen
fra nord med adgang fra det udendørs idrætsanlæg og HA85-klubhus. Indgangen fra syd, der
vender sig ud mod skolen og det kommende fælles udeområde for Hvinningdal.
Projektet vil blive udbudt i en totalentreprise med indbudt licitation med forhandlinger.

Side 19

Tidsplanen er berammet med en byggestart i maj/juni 2020 med ibrugtagning i maj/juni 2021.

Borgerinddragelse
Lokalråd, idrætsforening og skole har som kommende brugere af faciliteterne været
repræsenteret i idé- og programudvalg samt projektgrupper.

Økonomi
Der er i kommunens budget afsat 10 mio. kr. til hal 2. Lokalområdet har indsamlet og søgt
midler til projektet og skyder samlet 4 mio. kr. ind i projektet heraf 2 mio. kr. fra puljen til
medfinansiering af lokalt initierede projekter.

Bilag
1 (Dispositionsforslag Hvinningdal hal 2-Fælleskabshus - 7900990)
2 (2019-03-29 Tidsplan - 7900991)

Side 20

10 (Offentlig) Magistraten søger tilskud
Sagsbehandler: DR29568
SagsID: EMN-2019-02642

Resume
Magistraten søger tilskud på 105.000 kr. til markedsføring af flere end 30 forestillinger i august
til december 2019. Forestillingerne er teater i bred forstand, comedy, oplæsning mm. - både
som egenproduktioner, men primært i samarbejde med andre.

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


at ansøgningen imødekommes med 75.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tommy Nielsen, leder af Teater Magistraten, anfører i ansøgning til Silkeborg Kommunes pulje,
De Frie Kulturelle midler:
”Magistraten afvikler i perioden august til december 2019 over 30 forskellige arrangementer og
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 Magistraten brug for økonomisk støtte til markedsføring,
produktionsomkostninger og kunstnerhonorar. (Kunstnerhonorar kun i forbindelse med gratis
arrangementer.)
Specificering af arrangementer og markedsføringsomkostninger er forelagt i bilag.”
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Silkeborg Kulturråd udtaler:
”Magistraten er et nyt kulturelt initiativ i Silkeborg i form af et sidegadeteater med lokaler i
Silkeborg midtby.
De 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.”

Økonomi
Puljen ”de kulturelle frie midler” for 2019 udgør 1.021.000 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse
med denne ansøgning vil blive trukket herfra.

Bilag
1
2
3
4

(Magistraten - ansøgning KFIU - 7872577)
(Magistraten - ansøgning budget - 7872585)
(Magistraten - baggrund - 7872586)
(Kulturrådet -udtalelse ansøgning Magistraten - 7768001)
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11 (Offentlig) Orientering om Funder Områdestudie
Sagsbehandler: DR10047
SagsID: EMN-2019-00911

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt et områdestudie for Funder, idet her skal ske
udvidelse af børnehaven, modernisering af skolen og udvikling af ny lokalplan mm.
Områdestudiet arealdisponerer en række finansierede og u-finansierede indsatser for fremtidig
udvikling.

Indstilling
Ejendomschefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget



at Funder områdestudie tages til efterretning
at realiseringsnotatet tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund for opgaven
Med udgangspunkt i Ejendomsstrategien 2016-2020 og Udviklingskoncept for
Porteføljestyring udarbejder Ejendomsstaben såkaldte områdestudier i samarbejde med
fagområderne.
Områdestudierne foretages, når en kommunal ejendom skal placeres, udvides eller ændre
anvendelse i en sådan grad, at det påvirker øvrige kommunale ejendomme og funktioner.
Formålet er at lave den bedste fælles plan for fremtidig udvikling af området.
Derfor igangsatte Direktionen et områdestudie i Funder 7. februar 2019, idet her skal ske
følgende:
 Funder Børnehus udvides (23,5 mio. kr. 2019-2021).
 Funder skole moderniseres (58 mio. kr. 2020-2022).
 Elevtalsprognosen viser at Funder Skole bliver tresporet i 2021/22 og får behov for at
udvide.
 Skolemodernisering og mulig udvidelse kræver ny lokalplan.
 Silkeborg Forsyning ønsker at anlægge et regnvandsbassin i projektområdet.
 Der er behov for at opkøbe privatejet jord i projektområdet for at sikre plads.
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Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte områdestudiet 18. juni 2019.
Områdestudiet
Områdestudiet er udviklet på tværs af de fagområder, der har aktiviteter i området, og i dialog
med lokale interessenter. Lokalplanen laves med udgangspunkt i områdestudiet. Der er
endvidere indledt dialog om opkøb af areal med lodsejer.
Idet studiet er baseret på hhv. faglige vurderinger og lokale behov, rummer det finansierede
såvel som u-finansierede indsatser. Byggefeltet for Funder skole er udlagt, så det rummer
mulighed for udbygning til en tresporet skole foruden modernisering af skolen.
Se bilag 1 - Funder områdestudie. Side 5 viser et overblik over alle indsatser, og side 6
beskriver de bindinger, der sikrer intentionerne med de enkelte indsatser.
Ud over at sikre synergi i bygningsmassen og udeområderne på tværs af interessenter, har
sikker trafik og sammenhæng i området været i fokus. Derfor er der udlagt et samlet
ankomstområde til parkering mv. fra nord, hvorfra man kommer videre op til ’torvet’ –
områdets hjerterum. Herfra skal man let kunne orientere sig mod hovedindgangene til
institutionerne, og her skal være mulighed for ophold, ungekultur og møder på tværs af
brugergrupper. I forlængelse heraf indeholder områdestudiet et diagram for et stinet, som skal
binde området sammen og kobles op på torvet, så det er nemt at finde vej fra Funder GF’s
klublokaler og ud til idrætsanlægget.
Områdestudiets indsatser er nedbrudt i delprojekter og prioriteret på en skala fra 1-2. Heraf er
1 de vigtigste at realisere for at områdestudiet løser Silkeborg Kommunes kerneopgave i
området. Herudover fremgår u-finansierede indsatser, som ikke er prioriterede men
synliggøres som lokale ønsker til fremtidig udvikling. Der er således arealdisponeret en hal 2
og muliggjort kunstgræsbane i område, hvilket er u-prioriterede, u-finansierede ønsker for
fremtidig udvikling.
Realiseringsnotat
Af realiseringsnotatet fremgår organisatorisk forankring, økonomi og prioritering af de
respektive delprojekter.
Se bilag 2 – realiseringsnotat.

Borgerinddragelse
Der er afholdt dialogmøder med lokalområdets vigtigste interessenter: Funder-Kragelund
Lokalråd, Funder GF, Funder-Kragelund Skolernes forældrebestyrelse, Funder Børnehus
institutionsbestyrelse og KFUM Spejderne afdeling Funder.
Med udgangspunkt i output fra dialogmøderne er afholdt en fælles workshop omhandlende to
scenarier for fremtidige Funder. Det færdige områdestudie er resultatet af brugernes input
bearbejdet af den tværfaglige projekt- og styregruppe.

Bilag
1 (Områdestudie Funder - 7790551)
2 (Realiseringsnotat - 7819166)
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12 (Offentlig) Orientering om valg af entreprenører til
kunstgræsbane i Gødvad
Sagsbehandler: DR18210
SagsID: EMN-2018-05669

Resume
Udvalget orienteres om formandens valg af entreprenører til opførelse af det nye
kunstgræsbaneanlæg.

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


at tage formandens valg af entreprenører til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jf. udvalgets beslutning på junimødet i år har formanden været bemyndiget til valg af
totalentreprenører. Efter indstilling fra projektets bygherrerådgiver og Kultur- og
Borgerserviceafdelingen har formanden valgt nedennævnte totalentreprenører til opførelsen.
Til jordentreprisen og flytning af idrætsanlæggets eksisterende lysanlæg er valgt
entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S ud fra de 3 indkomne tilbud. Samlet entreprisesum for
denne del udgør 1.971.284 kr. ekskl. moms. Flytning af det eksisterende lysanlæg udgør heraf
153.041 kr. Dette beløb finansieres af driftsmidler for lysanlæg.
Til kunstgræsentreprisen er valgt WGS – Wellness Group A/S ud fra de 10 indkomne tilbud.
Der er gennemført en grundig teknisk og økonomisk bedømmelse og udvælgelse ud fra en
række faglige parametre ud fra det faktum, at anlægget er det første af sin art i Danmark.
Samlet entreprisesum for denne del udgør 2.909.975 ekskl. moms.
Af hensyn til økonomien er der valgt én græstype for 11-mandsbanen og en anden græstype
til det resterende areal – ca. ½ 11-mandsbane. Det resterende areal anlægges med en
græstype, der udover aktiviteterne i forbindelse med foreningsfodbold også er velegnet til
skolebrug. Da Dybkærskolen og den kommende nye skole vil ligge tæt på det nye anlæg
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vurderes dette som en fordelagtig løsning for flere forskellige brugere af det nye
kunstgræsbaneanlæg.
Kunstgræsbaneanlægget opføres uden tilførsel af gummigranulat og det bliver således den
første 11-mandsbane i Danmark opført med denne type kunstgræs.
Anlægget er planlagt til at kunne tages i brug pr. 1. november 2019 med anlægsstart den 1.
august 2019.

Borgerinddragelse
Gødvad GIF har været inddraget i og støttet beslutningen om valget af en kunstgræsbane
uden granulat. Ligeledes har der været inddragelse vedr. de to forskellige kunstgræstyper.

Økonomi
Kunstgræsbaneanlægget finansieres udover ovennævnte af anlægsbevillingen på 5 mio. kr.
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13 (Offentlig) Drøftelse af eftergivelse eller udsættelse af
start på rente- og afdragsbetaling på kommunalt lån
bevilget til Museum Jorn
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2019-01718

Resume
Byrådet bevilgede 25. maj 2009 Museum Jorn et lån på 2,911 mio. kr. til gennemførelse af
opgradering af museets sikringsanlæg. Lånet var rente- og afdragsfrit i fem år. I 2015 blev
Museum Jorn bevilget en udsættelse af start på rente- og afdragsbetaling med yderligere fem
år til 1. april 2020. Museum Jorn oplyser nu, at man ønsker lånet eftergivet, eller alternativt
bevilget yderligere fem års rente- og afdragsfrihed.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter, og giver indstilling til Økonomi- og
Erhvervsudvalget samt byrådet på, hvordan den fremtidige aftale vedr. tilbagebetaling
af lånet skal lyde

Beslutning
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet, at
Museum Jorn bevilges en yderligere udsættelse af start på rente- og afdragsbetaling med to år
til 1. april 2022.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i 2009 bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 2,911 mio. kr. til Museum Jorn til
gennemførelse af opgraderingen af museets sikringsanlæg. Museet skulle påbegynde
afbetaling af lånet i 2015, hvor byrådet godkendte endnu fem års afdragsfrihed. Museum Jorn
skal derfor jf. aftalen påbegynde tilbagebetaling af lånet 1. april 2020.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har været i dialog med Museum Jorn, der oplyser, at
museet ikke har mulighed for at tilbagebetale lånet og håber på enten at få lånet eftergivet
eller at få endnu fem års rente- og afdragsfrihed.
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14 (Offentlig) Drøftelse af årshjul 2020 for Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2019-02737

Resume
I forbindelse med udarbejdelse af udvalgets årshjul for 2020 bedes udvalget drøfte
vægtningen mellem forskellige typer møder.

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


at udvalget drøfter hvilke møder og aktiviteter udvalget ønsker i 2020

Beslutning
Drøftet. Sagen genoptages i næste møde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
For at skabe overblik over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets arbejde, udarbejdes et årshjul
for 2020. Årshjulet udarbejdes administrativt og angiver bl.a. antal og tidspunkt for ordinære
udvalgsmøder, dialogmøder, temamøder, konferencer og øvrige aktiviteter.
Udvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i følgende:
Ordinære udvalgsmøder
Udvalget afholder som udgangspunkt ordinære udvalgsmøder 1. mandag i måneden fra kl.
13.00 – 16.30.
Dialogmøder
Udvalget har bl.a. mulighed for at afholde dialogmøder med Idrætsrådet, Kulturrådet, Jysk
Musikteater, KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn og Museum Silkeborg.
Det bemærkes, at udvalget tidligere har forpligtet sig til at afholde to årlige dialogmøder med
Idrætsrådet og Kulturrådet.
Temamøder
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Det foreslås, at der sættes tid af til 3 årlige temamøder, hvilket giver mulighed for drøftelser af
mere strategisk karakter.
Konferencer
Udvalget har tidligere bl.a. deltaget i Bibliotekspolitisk Topmøde, KL’s Kultur- og
Fritidskonference samt Idrætstopmøde.
Øvrige aktiviteter
Udvalget har bl.a. deltaget i nytårsmøde med kulturinstitutioner, uddeling af kulturpris,
kommunefodboldmøde (formand), Idrætsrådets repræsentantskabsmøde, Idræts- og
Fritidsmøde, Idrætsprisfest, Kulturmøde samt Kulturens Folkemøde på Mors.

Bilag
1 (Årshjul KFIU 2020 - 7762153)
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15 (Offentlig) Gensidig information - orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06084

Beslutning
Udvalget ønsker i kommende møde at drøfte en model for fremadrettet at indgå dialogbaseret
samarbejdsaftaler mellem udvalget og Museum Jorn og Museum Silkeborg.
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

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


Evt. fra konferencer.

Orientering fra forvaltningen:


Kultur på recept – netværksetablering på tværs af kultur-, sundheds- og
beskæftigelsesområdet.
I juni 2019 fik Silkeborg og ni andre midtjyske kommuner samt Aarhus Universitet
tilsammen bevilliget 1,129 mio. kr. fra Region Midtjylland til etablering af et regionalt
netværk på tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Formålet med
netværket er at styrke samspillet mellem de tre fagområder på tværs af regionen.
Netværket kan bl.a. være med til at understøtte Silkeborg Kommunes eget projekt,
Kultur på recept - f.eks. i forhold til forskning og evidens, der kan kvalificere de mange
praksiserfaringer, Kultur på recept har genereret siden 2016.



Jørgen Nash, markering af 100 året.



Status på beslutning vedr. Selvejende haller.



Kulturpuljer pr. 30. juli 2019 – se bilag.
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Forslag om besigtigelse af GAME Streetmekka i Viborg tirsdag 3. september (tidligst kl.
15.00).

Bilag
1 (Status kulturpuljer pr. 30. juli 2019 - 7904006)
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16 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 12.08.2019
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06085

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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