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Side 2

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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Drøftelse af dialog med Liga Syd og Virklund
Outdoor
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget havde 12. august besøg af Stig Skovbo og Jess Hardlei fra Liga Syd og
Frederik Just fra Virklund Outdoor til en dialog om, hvordan de i henholdsvis Silkeborg Syd og
som en del af Virklund Idrætsforening arbejder med outdooraktiviteter og lokalt engagement.
Udvalget drøfter på baggrund her af, hvordan flere lokalområder kan inspireres til at tage flere
og/eller lignende outdoorinitiativer.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At spørgsmålet om, hvordan flere lokalområder kan inspireres til at tage flere
outdoorinitiativer drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
For at søge inspiration til, hvordan Outdoorudvalget kan arbejde med at engagere
lokalområder i realiseringen af Outdoormasterplanen havde udvalget inviteret Liga Syd og
Virklund Outdoor til en dialog på udvalgets møde i august.
Stig Skovbo og Jass Hardlei fra Liga Syd præsenterede projektet Natur Syd, der bl.a. rummer
oprettelsen af en naturpark og fremtidig drift af naturskolen ved Vrads, med særlig fokus på
organisering og lokal forankring.
Frederik Just fra Virklund Outdoor fortalte om, hvordan lokale ildsjæle i Virklund er lykkedes
med at skabe en underafdeling i den lokale idrætsforening, der på frivillig basis arrangerer
outdooraktiviteter for både børn, familier og voksne.
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Outdoorudvalget drøfter på baggrund af dialogen med Liga Syd og Virklund Outdoor, hvordan
flere lokalområder kan inspireres til at tage flere og/eller lignende outdoorinitiativer og på den
måde bidrage til realiseringen af Outdoormasterplanen.

Side 5

3 (Offentlig) Orientering om proces for lokalråd på
Nærdemokratikonferencen 7. november
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget er en del af programmet på årets nærdemokratikonference 7. november.
Udvalget orienteres om proces for, hvordan lokalrådene på konferencen kan tage hul på at
realisere deres lokale outdoorpotentialer (jf. Outdoormasterplanen)

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At proces for involvering af lokalråd på nærdemokratikonferencen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som beskrevet i Outdoorudvalgets kommissorium skal udvalget se nærmere på, hvordan
lokalområder kan aktiveres i realiseringen af den vedtagne outdoormasterplan.
Kommunens 28 lokalråd, der varetager lokalområdernes interesser, er vigtige medspillere, når
Outdoorudvalget skal engagere lokalområderne til at tage del i realiseringen af masterplanen.
Som et led i den fremadrettede dialog med lokalrådene herom, er Outdoorudvalget blevet en
del af lokalrådenes Nærdemokratikonference lørdag 7. november.
Outdoorudvalget vil benytte Nærdemokratikonferencen til:
1. At præsentere og udbrede kendskabet til Outdoormasterplanen
2. At sætte fokus på lokale outdoorpotentialer og -ressourcer
3. Invitere lokalråd til at deltage i efterfølgende proces, hvor udvalgte lokalområder
arbejder videre med at blive et ”lokalområde med outdoor-kant”
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Processen er en vekslen mellem oplæg, brainstorms og gruppedrøftelser og rundes af med
opsamling i plenum. Lokalrådene opfordres i invitationen til at invitere en lokal outdoor-ildsjæl
med for bl.a. at styrke den lokale forankring.
Udkast til proces for involvering af lokalråd på Nærdemokratikonferencen er vedhæftet som
bilag.

Bilag
1 (Program Nærdemokratikonference - 8651273)

Side 7

4 (Offentlig) Drøftelse af Outdoorudvalgets næste
leverance
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
I Outdoorudvalgets kommissorium er det formuleret, at Outdoorudvalget efter at have leveret
en færdig masterplan skal udarbejde et tillæg om, hvordan lokalområder kan involveres i
realiseringen af masterplanen. Outdoorudvalget drøfter, hvordan et eventuelt tillæg skal
vægtes i forhold til udvalgets øvrige virke.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At vægtningen mellem et eventuelt tillæg og arbejdet med konkrete outdoorinitiativer i
lokalområderne drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Inden sommerferien fik Outdoorudvalget godkendt Masterplan for udvikling af Danmarks
Outdoor Hovedstad i byrådet. Jf. kommissoriet skal udvalget efterfølgende levere et tillæg om
involvering af lokalområder i realiseringen af masterplanen.
Lokalområder spiller en stor rolle i Outdoormasterplanen, hvor ”lokale fællesskaber” er italesat
som et helt essentielt virkemiddel til at nå i mål med kommunens ambitioner. I masterplanen
er det beskrevet, hvordan lokale fællesskaber kan spille en stor rolle i realisering af initiativer
indenfor både ”velfærd”, ”viden & vækst” og ”fritid & natur”.
Da lokalområder og lokale fællesskaber langt fra er et ubeskrevet blad i masterplanen, drøfter
Outdoorudvalget hvor meget yderligere vedr. lokalområder/lokale fællesskaber, der er behov
at formulere. Et tillæg kan i denne sammenhæng evt. oversættes til ”principper”, ”ABC” eller
”gode råd” til involvering af lokalområder.
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Set i lyset af Outdoorudvalgets forholdsvis begrænsede levetid drøfter udvalget, hvordan
udarbejdelsen af en form for tillæg skal vægtes i forhold til at komme i gang med at realisere
konkrete initiativer i samarbejde med lokale fællesskaber.
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5 (Offentlig) Status på og drøftelse af mulige
makkerskaber ifht. outdoor i velfærd
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
På Outdoorudvalgets møde 12. august var der i udvalget konsensus om, at tage hul på
opgaven med at bringe mere velfærd ind i de kommunale kerneopgaver ved at fokusere
kræfterne på et eller flere afgrænsede områder. Formanden giver Outdoorudvalget status på
et muligt makkerskab med Børn- og Ungeudvalget og udvalget drøfter hvilke andre
makkerskaber på velfærdsområdet det vil søge i første runde.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,



At status på mulige makkerskaber tages til efterretning
At øvrige mulige makkerskaber drøftes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er allerede sat en omfattende bevægelse mod mere outdoor i gang i den kommunale
organisation, men Outdoorudvalget har en gylden mulighed for at accelerere udviklingen og
vise, hvor langt man kan nå gennem en fokuseret indsats.
Set i lyset af det samlede velfærdsområdes volumen og kompleksitet og udvalgets forholdsvis
begrænsede levetid og økonomi er man i Outdoorudvalget enige om at tage hul på
velfærdsopgaven ved at fokusere på et begrænset antal velfærdsområder i første omgang.
Outdoorudvalgets formand har været i dialog med formanden for Børne- og Ungeudvalget om
et muligt makkerskab på 0-6 års-området og orienterer Outdoorudvalget herom.
Outdoorudvalget drøfter videre hvilke andre områder, der med fordel kan etableres
makkerskaber med i en første rund. Det kunne fx være omkring kommunens demens-indsats,
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der har vist interesse for et samarbejde eller beskæftigelsesområdet, hvor der sommetider er
midler til særlige indsatser at hente.

Side 11

6 (Offentlig) Drøftelse af udkast til mødeplan for efteråret
2020
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget drøfter udkast til mødeplan for efteråret 2020.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At udkast til mødeplan for efteråret 2020 drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udkast til Outdoorudvalgets efterårsmødeplan tager udgangspunkt i udvalgets kommissorium,
der beskriver hvordan udvalget i 2020 primært fokuserer på realisering af
Outdoormasterplanen i samspil med kommunens lokalområder.
Derudover lægges der op til, at Outdoorudvalget i løbet af efteråret tager tilløb til det
forestående arbejde med at få mere outdoor ind i de kommunale kerneopgaver, hvorfor der
allerede nu afsøges mulige makkerskaber med andre udvalg, ligesom der planlægges
inspirationsoplæg med fokus på outdoor + velfærd.
Udkast til mødeplan for efteråret 2020:
Dato
19. oktober
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Tid
14.00-17.00

Sted
Kommer senere

Aktivitet
Udvalgsmøde
 Opfølgning på dialog med
Ferskvandscentret
 Opfølgning på makkerskaber om
mere outdoor i velfærd

Skitsering af proces for lokalråd,
der efter
nærdemokratikonferencen vil
arbejde videre med outdoorpotentialer
 Inspirationsoplæg vedr. outdoor
+ velfærd
Nærdemokratikonference
 Præsentation af Outdoormasterplan
 Workshop med fokus på lokale
outdoorpotentialer (se punkt 3
for udkast til proces)
 Tilkendegivelse fra lokalråd, der
ønsker at arbejde videre med
outdoorpotentialer
Udvalgsmøde
 Opsamling på
Nærdemokratikonference
 Evt. udvælgelse af lokalråd til
videre proces
 Status på velfærdsmakkerskaber
 Inspirationsoplæg
Proces for udvalgte lokalområder
 Evt. faciliteret af
InnovationSilkeborg
Udvalgsmøde
 Opsamling på proces for
lokalområder
 Planlægning af 2021
 Juleafslutning


7. november

12.15-15.00

JYSK Park

16. november

14.00-17.00

Kommer senere

Primo december

Kommer
senere

Kommer senere

14. december

14.00-17.00

Kommer senere
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7 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2021 for
Outdoorudvalget
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2020-02609

Resume
Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af møder i Outdoorudvalget i 2021.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,









at
at
at
at
at
at
at
at

møder afholdes hver 3. mandag i måneden
mødet 15. februar flyttes til 22. februar
mødet 21. juni flyttes til 14. juni
mødet 18. oktober flyttes til 11. oktober
mødet 15. november flyttes til 8. november
mødet 20. december flyttes til 13. december
der ikke afholdes møde i juli
møderne holdes i lokale D116 kl. 14.00-17.00
o at møderne 22. februar, 15. marts, 19. april og 17. maj afholdes samme dag
som enten byrådsmøde eller byrådets temamøde, og derfor planlægges
tidsrummet med sluttidspunkt inden kl. 15.

Beslutning
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at udvalgsmøderne 22. februar, 19. april og 17.
maj flyttes grundet sammenfald med enten byrådsmøde eller byrådets temamøde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge § 2 i forretningsordenen for Outdoorudvalget holdes der møde 1 gang hver måned
undtagen i juli. Mødeplan fastlægges forud for hvert kalenderår. Et udvalgsmedlem kan
forlange mødeplanen forelagt for byrådet.
Byrådet har godkendt byrådets mødeplan 2021, og derfor skal mødeplan for Outdoorudvalget
nu godkendes.
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I det vedhæftede forslag til mødeplan 2021 foreslås møderne placeret hver 3. mandag i
måneden.
Møderne foreslås afholdt kl. 14.00-17.00 på rådhuset i lokale D116, men udvalget kan beslutte
at afholde møder andre steder.

Bilag
1 (Politisk mødeplan for 2021 stående udvalg - 8610089)

Side 15

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

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

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


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

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Outdoorudvalget besluttede på udvalgsmødet 2. april, at det ønsker at kommunikere løbende
om udvalgets arbejde til omverden og presse. I forlængelse her af bruges der nu fem minutter
på hvert udvalgsmøde på at drøfte, hvilke historier der med fordel kan kommunikeres fra og
omkring dagens møde.
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9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning



Orientering om igangværende outdoor-anlægsprojekter og afviklingen af outdoorsommerferieaktiviteter
Status på Outdoor Institute

Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.



Status på budget
Orientering om Outdoorpulje
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10 (Offentlig) Dialog med Knud Bundgaard,
Ferskvandscentret
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Sammen med Museum Jorn har Knud Bundgaard, direktør for Ferskvandscentret og AQUA,
søsat et formidlingsprojekt, hvor man på elcykel kan opleve lokal kunst og natur.
Outdoorudvalget indføres i projektet og drøfter generelle forretningspotentialer i outdoor med
Knud Bundgaard.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At dialogen afholdes

Beslutning
Afholdt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ferskvandscentret er et godt eksempel på en lokal virksomhed, der har blik for de
forretningsmæssige potentialer, som outdoorhovedstaden rummer (jf. Outdoormasterplanen).
Ferskvandscentret/AQUA har bl.a. sammen med Museum Jorn og i samarbejde med
Naturstyrelsen Søhøjlandet lanceret et storstilet, fælles udendørs formidlingsprojekt: Kunst- og
Naturruterne. Formålet er at give deres gæster kunst- og naturoplevelser i Søhøjlandet ved at
stille elcykler og turbeskrivelser til rådighed.
Med Kunst- og Naturruterne udnytter Museum Jorn og AQUA den enestående natur, som
begge institutioner grænser op til og tilbyder deres gæster en ekstra outdooroplevelse.
Knud Bundgaard præsenterer projektet, hvorefter der er afsat tid til dialog med
Outdoorudvalget.
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11 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06102

Beslutning
.
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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