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Side 2

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

Beslutning
Dagsorden godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Velkomst og orientering om tidsplan
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Formanden byder velkommen og orienterer om tidsplanen frem mod behandling af
Outdoormasterplan i byrådet 22. juni.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ifølge Outdoorudvalgets kommissorium skal Outdoormasterplanen sendes til godkendelse i
byrådet inden sommerferien. Formanden orienterer om deadlines, der skal overholdes, hvis
det skal nås.
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3 (Offentlig) Drøftelse af nyt udkast til Outdoormasterplan
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget drøfter det nye udkast til Outdoormasterplan. Drøftelsen fokuserer på
masterplanens overordnede linjer, struktur, eventuelle mangler, uklarheder og styrker.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At det nye udkast til Outdoormasterplan drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af Outdoorudvalgets drøftelser og det oprindelige udkast foreligger der nu et nyt
udkast til en outdoormasterplan.
Outdoormasterplanen har med udgangspunkt i Simon Sineks Golden Circle-metodik (hvorforhvordan-hvad) fået en klar struktur, og introduktionen af de tre indsatsområder; velfærd,
viden & vækst og fritid & natur, har gjort masterplanen nemmere at læse og overskue.
Det nye udkast til Outdoormasterplan forsøger at rumme alle de initiativer, der allerede er i
gang på outdoorområdet og beskrive kommunens overordnede ambitioner, hvorfor
nærværende udkast med fuldt overlæg er mere generelt og mindre detaljeret end det
oprindelige.
Udvalget drøfter masterplanens overordnede linjer, struktur, eventuelle mangler, uklarheder
og styrker. Detaildrøftelser vedr. virkemidler og konkrete projekter gemmes til punkt 5 og 6.
Formanden orienterer om eventuelle input fra aktører, der tidligere har bidraget til processen
og pr. mail har fået en sidste mulighed for at komme med inputs.
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Den lange tekstversion, der er vedhæftet som bilag, skal naturligvis igennem en kyndig
grafikers hånd inden den sendes til godkendelse i byrådet. Der skal, for at skabe
genkendelighed og sammenhæng til filmen, tilføjes forskellige grafiske elementer og der kan
med fordel også arbejdes med farvesætning, der øger læsbarheden og chancen for at
tekstversionen også kommer ud at leve.

Bilag
1 (Nyt udkast Outdoormasterplan - 8467030)
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4 (Offentlig) Drøftelse af sammenskrevne "hvorfor'er"
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget drøfter Outdoormasterplanens 3 ”hvorfor’er”, der er formuleret på baggrund
af udvalgets drøftelse på mødet 20. april 2020.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At Outdoormasterplanens 3 ”hvorfor’er” drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet 20. april drøftede Outdoorudvalget, med udgangspunkt i Simon Sineks Golden
Circle-metodik, hvorfor vi i arbejdet med at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad særligt
fokuserer på 3 områder:
-

Velfærd
Viden & Vækst
Fritid & Natur

Udvalgets drøftelse er skrevet sammen til følgende 3 formuleringer:
Velfærd:
Vi vil arbejde med outdoor i velfærd, fordi vi ved, det virker! Vi er sikre på, at mere outdoor i
hverdagen vil øge livskvaliteten blandt borgerne - fra børnehavebørn til plejehjemsbeboere og
vi tror på, at vi kan bruge outdoor til at skabe nye innovative løsninger og bedre velfærd for
borgerne i Danmarks Outdoor Hovedstad.
Viden & Vækst:
Vi vil bruge udnævnelsen som Danmarks Outdoor Hovedstad til at skabe viden & vækst fordi
vi tror på, at vores unikke natur og outdoorprofil gør os til et attraktivt sted at slå sig ned – både
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for familier og virksomheder. Vi vil bruge naturen som arena for praksisnær forskning på
outdoorområdet, fordi vi vil være samlingspunkt for ny viden og tiltrække forskning og
uddannelse i verdensklasse.
Fritid & Natur:
I Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi sætte spot på vores fritid & natur, fordi vi tror på, at
meget af alt det, der giver mening og lykke for os mennesker her i livet kan hentes der. Vi vil
bruge naturen aktivt, men respektfuldt, fordi vi ønsker give vores børn og børnebørn samme
mulighed for at leve det gode outdoorliv.
Outdoorudvalget drøfter om ovenstående formuleringer rammer plet eller om vigtige
perspektiver er blevet overset.
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5 (Offentlig) Drøftelse af Outdoormasterplanens
"hvordan'er"
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Med udgangspunkt i Simon Sineks Golden Circle fortsætter Outdoorudvalget arbejdet med at
færdiggøre Outdoormasterplanen med henblik på godkendelse i byrådet.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At Outdoormasterplanens ”hvordan’er” i forhold til Velfærd, Viden & Vækst og Fritid &
Natur drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet 20. april tog Outdoorudvalget hul på arbejdet med at færdiggøre
Outdoormasterplanen. Færdiggørelsen tager udgangspunkt i Simon Sineks Golden Circle, der
er en metode til at kommunikere autentisk og effektivt (se evt. link:
https://www.youtube.com/watch?v=Jeg3lIK8lro).
Efter på sidste møde at have beskæftiget sig med masterplanens ”hvorfor’er”, retter
Outdoorudvalget nu øjnene mod planens ”hvordan’er”.
I Outdoormasterplanen beskriver ”hvordan’erne”, hvordan vi i Silkeborg Kommune vil gribe
arbejdet med at udbygge og udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad an. Det drejer sig altså om
metoder, værktøjer og virkemidler.
De 4 overordnede virkemidler i Outdoormasterplanen er beskrevet som følger:
Lokale fællesskaber
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Der er allerede et stort engagement omkring outdoorområdet i lokalområder og foreninger i
vores kommune, og det vil vi gennem samskabelse styrke endnu mere, i
Outdoormasterplanens realisering.
Faciliteter
Silkeborg Kommune har de seneste år investeret massivt i nye anlæg og faciliteter. I
Outdoormasterplanens realisering er det dog vigtigt at sikre, at kvalitet, udbud og placering af
faciliteter stemmer overens med hovedstadsambitionen.
Eksterne samarbejder
Det er ikke nyt for os at arbejde med outdoor og vi har mange gode erfaringer at trække på.
Men med ambitionen om at være firstmover følger også behovet for at trække på andres
erfaringer og samarbejde med de bedste – både lokalt, nationalt og internationalt.
Branding og formidling
Vi skal fortælle vidt og bredt om alle de spændende initiativer vi tager på outdoorområdet, så
ingen er i tvivl om, at Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoor Hovedstad. Gode historier har
det med at avle gode historier, så det er bare om at få snebolden til at rulle. Og så vil vi
arbejde med placebranding i naturen, i byrummet, ved aktiviteter og institutioner mv. så
borgere og turister igen og igen bliver mindet om, at de befinder sig i Danmarks Outdoor
Hovedstad.
I vedhæftede bilag er de 4 virkemidler beskrevet for hvert af planens 3 områder.
Outdoorudvalget drøfter om de 4 overordnede virkemidler er de rette og om beskrivelserne på
hvert område er fyldestgørende.
Drøftelsen indledes for hvert område med en tur ”bordet rundt”, så alle udvalgsmedlemmer får
mulighed for at komme på banen.

Bilag
1 (Gennemgang af virkemidler - 8463217)
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6 (Offentlig) Drøftelse af Outdoormasterplanens "hvad'er"
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget drøfter, med udgangspunkt i Simon Sineks Golden Circle, hvilke konkrete
projekter/indsatser, der skal indgå i Outdoormasterplanen.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At eksempler på konkrete projekter/indsatser i Outdoormasterplanen drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Afslutningsvist skal Outdoorudvalget forholde sig til masterplanens ”hvad” (jf. Simon Sineks
Golden Circle-metodik, som processen omkring færdiggørelse af Outdoormasterplanen er
inspireret af).
I Outdoormasterplanen dækker ”hvad’erne” (Sineks ”what”) over konkrete projekter og
indsatser, der indenfor hvert af planens 3 områder er med til at sætte skub i udviklingen af
Danmarks Outdoor Hovedstad.
Outdoormasterplanens skal ikke rumme en endelig liste af projekter, men derimod være en
dynamisk plan, der hele tiden udvikles og udvides med nye projekter og indsatser.
De mange eksempler på indsatser og projekter fra det oprindelige udkast til masterplan er
kondenseret en anelse og samlet i bilaget. Dette vil sammen med udvalgets øvrige idéer
til nye projekter/indsatser danne udgangspunkt for udvalgets drøftelse af, hvilke 2-3
projekter der indenfor hvert af de 3 områder skal indgå i masterplanen som eksempler.
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Bilag
1 (Indsatser og projekter – eksempler til Outdoormasterplanen - 8464098)
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7 (Offentlig) Drøftelse af "Dagens Historie"
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som aftalt på mødet 2. april bruger Outdoorudvalget 5 minutter sidst i udvalgsmødet 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 mødet 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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8 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering:
-

Opfølgning på drøftelse af, hvordan masterplanen kommunikeres. Aftale indgået med
Dan R. Knudsen, der producerer tegnefilm
Afrapportering fra møde i den politiske følgegruppe for Bevæg Dig For Livet
Næste udvalgsmøde afholdes forhåbentlig som et fysisk møde. Tidspunktet rykkes pga.
byrådets temamøde kl. 15.
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9 (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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