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Bilag 1
Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse
Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev af 12. januar, der opstiller kriterier for den lokale proces. Der skal
indsendes en udfyldt skabelon for hvert forslag til dækningsområde. Materialet skal være Undervisningsministeriet i hænde senest kl. 12 den 1. juni
2018.
Nedenstående fremsendes under forudsætning af, at det bliver politisk godkendt af Viborg Byråd d. 16. maj 2018. Foreløbigt er det politisk
godkendt af Økonomi- & Erhvervsudvalget i Viborg Kommune d. 9. maj samt af Silkeborg Byråd d. 30. april 2018.
Emne

Besvarelse

Bemærkninger/
Vedhæftede
dokumenter

1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
Det indstilles til Undervisningsministeren, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune
Hvilke kommuner indgår i forslaget
indgår
i fælles dækningsområde.
til dækningsområde, og hvor mange
skoler foreslås oprettet inden for
Der etableres to skoler inden for dækningsområdet i henholdsvis Silkeborg by og
dækningsområdet?
Viborg by.
Angivelse af institutionsplacering indsættes forud for indsendelse til KKR 10. maj 2018.
På hvilken/hvilke adresse/adresser
foreslås institutionen og
institutionens skoler placeret?

I Silkeborg Kommune placeres skolen på følgende adresse:
Granhøjvej 14
8600 Silkeborg
(I dag adressen for Silkeborg Produktionshøjskole)
I Viborg Kommune placeres skolen på følgende adresser:
Marsk Stigs Vej 2D
8800 Viborg
(I dag adressen for Viborg Produktionsskole)
Gråbrødre Kirke Str. 5
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8800 Viborg
(I dag adressen for Skive-Viborg HF & VUC)
Angivelse af institutionsplacering indsættes forud for indsendelse til KKR 10. maj 2018.
Hvilke hovedhensyn har ligget bag
det foreliggende forslag om
etablering af dækningsområdet og
beslutningen om institutions- og
skoleplaceringer?

Hovedhensynene bag forslaget om dækningsområde er, at sikre et velfungerende
tilbud til målgruppen og gode vilkår for institutions- og skolesamarbejde.
Viborg og Silkeborg Kommuner er på flere områder ensartede kommuner,
eksempelvis hvad angår størrelsen, geografisk beliggenhed, rammevilkår mv.
Viborg og Silkeborg Kommune har også allerede i dag en strategisk aftale om
samarbejde, hvilket betyder, at der er gode samarbejdsrelationer på tværs af flere
fagområder.
Samtidigt er der allerede etableret garantiskole-samarbejder/uddannelsesnetværk i
de to kommuner, og de er et bærende princip for samarbejdet mellem de
to kommuner. Garantiskolerne bygger på, at den unge er i centrum og at samarbejdet
omkring den unge er præget af fleksibilitet og nytænkning.
Hovedhensynet bag placering af institution og skoler er at sikre et tilbud, hvor de
unge er i centrum. Der har derfor været vægt på at sikre tilbud, hvor der sikres
samme dækningsgrad som produktionsskolerne har i dag, at sikre let adgang med
offentlig transport samt at sikre holdfællesskab og faglig stabilitet.
Dette kan dækkes med forslaget til institutions- og skoleplacering.

2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Fra Viborg Kommune indgår følgende eksisterende institutioner i den kommende
forventes at skulle indgå i den
institution:
foreslåede institution, og hvilke
 Viborg Produktionsskole
eksisterende institutioner forventes
 Skive-Viborg HF&VUC
at udspalte aktivitet mv. til
 EGU Viborg
institutionen?
Viborg Produktionsskole forventes at indgå i den påtænkte institution.
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Viborg Ungdomsskole forventes at udspalte EGU-afdelingen til den nye institution,
ligesom Skive-Viborg HF & VUC forventes at udspalte en del af institutionen til den
nye, kommende institution.
Fra Silkeborg Kommune indgår følgende eksisterende institutioner i den kommende
institution:
 Silkeborg Produktionshøjskole
 TH. Langs HF&VUC
Ifølge den politiske aftale skal hver
skole i udgangspunkt indeholde alle
tre spor af FGU, og der skal være et
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
kunne sikre holdfællesskabet på de
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.

Med udgangspunkt i de af ministeriet udmeldte, forventede antal årselever i Viborg
og Silkeborg kommuner, vil der i alt være 488 årselever i den samlede institution.
Disse fordeler sig sådan, at der i Viborg vil være 234 årselever og i Silkeborg 254
årselever.

Hvorledes lever skolerne op til
dette?

Det vurderes, at det både for den samlede institution og for de to skoler vil være
tilstrækkeligt til at sikre holdfællesskabet på de forskellige niveauet og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.

Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
af afstand mellem skolens bygninger
ikke vil opleves som et et
sammenhængende
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes
særskilt redegjort for, hvordan det
kan etableres hurtigst muligt.

Ved opstart vil skolen have velegnede bygninger på to adresser i det centrale Viborg,
og med en indbyrdes afstand der gør det muligt for både elever og ansatte at have
tilknytning til de to undervisningssteder.
Inden opstart vil der have været en længere proces med de involverede ansatte, hvor
skolens fælles værdigrundlag er gennemarbejdet, ligesom fælles lærings- og
pædagogisk grundlag er fastlagt.
Gennem dels fællesmøder, erfaringsudvekslinger, didaktiske og pædagogiske
udviklingsmøder og dels en tydelig teamstruktur i undervisergruppen vil skolen sikre,
at der er et sammenhængende skolemiljø.
Det vurderes, at det på sigt vil være muligt at bygge/leje/erhverve yderligere lokaler
ved Produktionsskolen, hvis der fremadrettet opstår et behov for, at skabe et
sammenhængende fysisk skolemiljø.
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Skolen i Silkeborg foreslås placeret på den adresse, hvor Produktionshøjskolen i dag
har til huse og punktet er derfor ikke relevant i en Silkeborg-kontekst.
Hvilket forventet årselevtal ligger til
grund for den samlede institution og
for de enkelte skoler? Redegør for
beregningsforudsætningerne.
3. Den lokale proces
Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om
inddragelsen af de eksisterende
institutioner

På baggrund af det fra ministeriet udmeldte antal forventede årselever vil der i den
nye institution samlet være 488 årselever (ÅE).
Disse fordeler sig med c. 234 ÅE i Viborg Kommune og ca. 254 ÅE for Silkeborg
Kommune.

I december 2017 tog direktionerne i Viborg Kommune og Silkeborg Kommune hver
for sig kontakt til en række omkringliggende kommuner med henblik på at afsøge
muligheden for indgåelse af dækningsområde for Forberedende Grunduddannelse.
Efter en indledende kontakt til disse kommuner, inviterede kommunen de
forberedende institutioner og alle ungdomsuddannelser i Viborg Kommune til
dialogmøde om den kommende FGU (14. december 2017). I Silkeborg Kommune har
de berørte institutioner bl.a. været inviteret til møde 17. januar 2018.
Efterfølgende afholdte Viborg Kommune og Silkeborg Kommune dialogmøde på
direktionsniveau (3. januar 2018). Her besluttede de to kommuner at lave en
administrativ hensigtserklæring om samarbejde.
Efterfølgende har direktionerne i de to kommuner været i løbende dialog, herunder
blandt andet afholdt møde 3. april 2018.
Der har i de to respektive kommuner været afholdte særskilte møder og været tæt
dialog med de berørte institutioner på FGU-området. Senest har der i Viborg
Kommune d. 6. marts 2018 været dialogmøde mellem forvaltningen og
institutionerne på FGU-området. I Silkeborg Kommune har der været afholdt møde
med institutionerne på FGU-området 5. marts 2018.
På tværs af de to kommuner og inden for dækningsområdet, har der d. 11. april 2018
været afholdt fællesmøde mellem direktionerne i de to kommuner og lederne af de
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berørte institutioner på FGU-området.
Der planlægges foreløbigt et nyt fællesmøde i samme kreds 22. maj 2018 som
opfølgning på den endelige melding til KKR og KKR-mødet i KKR-Midt d. 17. maj 2018.
De to kommuner har udarbejdet materialet til KKR i tæt dialog med de berørte
eksisterende institutioner på det forberedende område, ligesom
ungdomsuddannelserne også orienteres.
4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for målgruppen
i dækningsområdet?

Idet placeringen af institutionen og af skolen vil foregå i eksisterende bygninger,
opretholdes transportforholdene for målgruppen, som de også er i dag.
I både Viborg Kommune og Silkeborg Kommune placeres FGU-skolerne i bynære
forhold med adgang til offentlig transport.

Rapport udtrukket af
Mapit, april 2018
Rapport
Silkeborg-Viborg.csv

Derudover vil begge udbudssteder være placerede centralt i de to kommuner, hvilket
sikrer, at målgruppen bosiddende tæt ved kommunegrænsen har lige transportvilkår.
Af rapporten, der kan udtrækkes fra Undervisningsministeriets MapIT-system,
fremgår det, at ved en placering af en FGU-skole i henholdsvis Viborg by og Silkeborg
by, vil ca. 72 % af eleverne have op til 30 minutter med offentligt transport til en FGUskole.
Transporttid for elever til FGU-skole, Viborg Kommunes opland
15-24-årige 30 min.
45 min.
60 min.
opland
opland
opland
Antal
10953
7912
10561
10920
personer
Andel i
72,2
96,4
99,7
procent

75 min.
opland
10686
100
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Transporttid for elever til FGU-skole, Silkeborg Kommunes opland
15-24-årige 30 min.
45 min.
60 min.
opland
opland
opland
Antal
10686
7677
10168
10686
personer
Andel i
71,6
95,2
100
procent

Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.

75 min.
opland
10686
100

Viborg Kommune:
Banegården er omdrejningspunktet for den offentlige transport i Viborg midtby, og
herfra er der ca. 10 minutters gang til de to foreslåede adresser for skolen i Viborg
Kommune.
Samtidig vil de to undervisningssteder i Viborg Kommune have en fysisk nærhed med
ca. 2 kilometers indbyrdes afstand, og dermed er der mulighed for aktiviteter på
tværs af undervisningssteder.
Silkeborg Kommune:
I Silkeborg er tog- og busstationen omdrejningspunkt for den offentlige transport.
Herfra er der gode busforbindelser til den foreslåede adresse for skolen i Silkeborg
Kommune. Flere regionale busser kører også tæt forbi adressen.
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8 Godkendelse af indstilling til KKR om etablering af
institution og skoler for den forberedende
grunduddannelse
8.2 - Bilag: FGU skitse
DokumentID: 7044744

Viborg Kommune og Silkeborg Kommune

Skitse til aftale om FGU
På baggrund af det nationale politiske udspil om Forberedende Grunduddannelse (FGU), er Viborg og Silkeborg
kommuner gået sammen om at skabe grundlaget for den kommende nye FGU-organisation. De to kommuner
bygger allerede sammen på et godt erfaringsgrundlag, nemlig samarbejdet om sammenlægningen pr. 1. januar
2016 af Silkeborg Brand & Redning og Viborg Brandvæsen til Midtjysk Brand og Redning.
Politisk er der i Silkeborg og i Viborg kommuner overordnet fokus på at udvikle et FGU-tilbud:
 Med den unge i centrum, og som bedst muligt hjælper den unge i uddannelse eller til varig arbejdsmarkedstilknytning.
 Hvor den unges plan er dynamisk og tilpasset den enkeltes behov.
 Som er rummeligt og med plads til forskellighed.
Politisk er der desuden et ønske om at etablere og udvikle et FGU-tilbud:
 Hvor samspillet mellem FGU-institutionen og de 2 FGU-skoler karakteriseres af en flad struktur.
 Hvor opbyggede erfaringer i Silkeborg og Viborg kommuner overføres til FGU-organisationen.
 Hvor de styrker, som hidtil har karakteriseret indsatserne og samarbejdsmodellerne omkring denne ungegruppe, ønskes fastholdt.
 Konkret ønskes ”Garantiskolesamarbejdet” i Silkeborg Kommune og det garantiskoleinspirerede samarbejde
” Viborg Uddannelsesnetværk”, fastholdt.
Politisk er der et ønske om et ledelsesfokus i den nye FGU-organisation:
 Som overordnet sikrer en ensartet og genkendelig pædagogisk og didaktisk praksis for den samlede institution, der tilpasses FGU-målgruppen.
 Hvor den overordnede strategiske ledelse og styring foregår i et tæt samspil med de to FGU-skoleledere.
 Hvor der sikres god inddragelse af medarbejdernes faglige og praksisbaserede viden.
 Hvor alle i den nye FGU-organisation inddrages ligeværdigt i etablering og opbygning af den nye organisation.
Politisk ønskes følgende omkring den nye FGU-institution:
 Silkeborg Kommune udpeger den kommunale repræsentant i FGU interim-bestyrelsen.
 De to kommuner anbefaler overfor Undervisningsministeren, at direktøren for College 360 i Silkeborg foreslås som bestyrelsesformand for interim-bestyrelsen.
 At FGU-institutionen får adresse i Viborg.
 At FGU-institutionslederstillingen slås op i eksternt opslag, for at sikre så bredt et ansøgerfelt som muligt.
 At der bliver kommunalt flertal i den faste bestyrelse, begrundet i at de to kommuner betaler 65 % af det
samlede FGU-budget.
 De to kommuner peger på en repræsentant fra Silkeborg Kommune som formand for den faste bestyrelse.
 De to kommuner peger på, at direktøren for College 360 i Silkeborg indgår i den faste bestyrelse.
 Kompetencerne i de nuværende institutioner ønskes fastholdt og bragt aktivt i spil i den udviklings- og fusionsproces, der vil blive startet op af den kommende FGU-bestyrelse
 De to kommuner vil involvere sig aktivt i udviklingen af FGU-institutionen, og af udviklingen af samarbejdsfladen til de kommende FGU-tilbud.

9 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Ans IF og Ans Søsport
9.1 - Bilag: Ansøgning Ans IF og Ans Søsport
DokumentID: 6913806

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger
Projektets navn
Formål med
projektet

Lokal forankring
og opbakning

Ansøgningsbeløb
Anlæggets
samlede budget
Budget for
projektet

Kim Lynggaard, kimlyng@hotmail.com 51512640
På vegne af Ans IF Søsport og Ans Borgerforening
Genskabelse / udvidelse af offentlig badestrand ved Ans Søbred
Formålet med dette projekt er at genskabe/etablere en badestrand samt en badebro, der
også kan bruges til de udvidede aktiviteter i Søsport (som nu har 105 medlemmer).
Begge faciliteter er fuldt ud tilgængelige for offentligheden, og da Tange Sø ikke har en
ordentlig badestrand vil dette projekt begynde meget for byens borgere, turister samt
Ans IF Søsport. Desuden er ”Ans Søbred” et meget besøgt område hele året, så vi regner
alle med, at en badestrand vil blive brugt flittigt. Læs mere i vedhæftet dokument
Ud over Ans IF Søsport og Ans Borgerforening har Gudenåcentralen og Bevarelse af Tange Sø været
involveret i dette projekt og bakker op om det. Lokalrådet støtter også op om projektet – de syntes
også det er et rigtig godt projekt. Vi forventer stor opbakning fra byens borgere og erhvervsliv til
dette projekt. Et godt bevis på stor opbakning er sidste år da Ans IF Søsport byggede nyt klubhus
hvor der var en utrolig stor økonomisk opbakning fra byens borgere og erhvervsliv til klubhuset.

100.000 DKK
206.000 DKK

Der er indhentet tilbud på projektet. Budgettet ser således ud (alle priser inkl. moms):
Grave + sand + jordkørsel

35.000 DKK

Bænke

4000 DKK

Beach Volley bane

6000 DKK

Læhegn i glas

5000 DKK

Ekstra bro badebro/kajak

125000 DKK

Rutchebane

20000 DKK

Stige

1000 DKK

Uforudset
Samlet budget

10000 DKK
206.000 DKK

Projektet forventes finansieret på følgende vis:
Silkeborg kommune
Gudenåcentralen

100.000 DKK
Xx* DKK

Bevarelse af Tangesø

4000 DKK

Borgerforeningen

1000 DKK

Lokalrådet
Ans IF Søsport
Fonde/lokale sponsorater

Xx* DKK
15000 DKK
Xx DKK

(Blandt byens borgere og erhvervsliv)
Samlet budget

206.000 DKK

*Har tilkendegivet at de vil støtte projektet økonomisk – afventer beløb
Vi håber at have styr på alle godkendelserne samt finansieringen således projektet kan igangsættes i
april 2018. Vi er allerede i gang med at ansøge om tilskud fra div fonde og lokale foreninger /
erhvervsliv.

Ejerforhold
Drift af anlægget

Ans IF Søsports medlemmer vil også hjælpe med div. arbejdsopgaver under implementeringen.

Broen placeres på Gudenåcentralens jord mens den offentlige badestrand er placeret på
Silkeborg kommunes jord. Ejerskabet af broen bliver Ans IF Søsport
Græsset ved Ans Søbred bliver i dag slået af Silkeborg kommune. Silkeborg kommune
står også for tømning af offentlige skraldespande. Disse 2 ting ændres ikke. Løbende
vedligehold af den nye badebro vil Ans IF Søsport stå for. Sikre at området ikke gror
sammen igen med siv og græsset ikke overtager sandet vil blive vedligeholdt af Ans IF
Søsport.
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Myndighedsmæss
ige forhold og
godkendelser

Ans IF Søsport, Gudenåcentralen samt Borgerforeningen har haft møde med Peter
Magnussen og Maibritt Langfeldt Sørensen fra Silkeborg kommune hvor projektet er
fremlagt. Vedhæftet er ansøgning som er sendt til Peter for myndighedsbehandling

Lokaletilskud

Projektet har ingen indflydelse på størrelsen af lokaletilskuddet til Ans IF Søsport

Momsregistrering

Ans IF Søsport er ikke moms-registeret og kan ikke trække moms fra.
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Ansøgning om genskabelse / udvidelse af offentlig
badestrand ved Ans Søbred
På vegne af Borgerforeningen og Ans IF Søsport ansøges om genskabelse / udvidelse af den nuværende
offentlige badestrand ved Ans Søbred (området mellem Ans IF Søsport og Motorbådsklubben). Projektet
indeholder følgende punkter:
-

Øget område med strandsand (ca. 45 x 20 meter)
Etablering af Beach volley bane
Ekstra bro som både er badebro og kajakbro for Ans IF søsport
Fjernelse af siv ved strandområdet
Ekstra skraldespande
Bænkesæt
Planering af lille område således der ikke så let står vand på græsplænen (rød cirkel på billede
nedenfor)

Nedenfor ses en skitse af projektet samt div. billeder af området
Ekstra bro
ved Søsport
Nuværende
bro ved
Søsport

Fjernelse
af siv

Udvidelse af
sandområde med bænke
og Beach volley.

Billeder af den nuværende offentlige strand ved Ans Søbred som er groet til af siv.
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Som det fremgår af bl.a. dette kort (nedenfor) har sivene bredt sig meget markant gennem de seneste år.
Sivene har bredt sig så meget, at den nuværende adgang til vandet fra den lille strand næste ikke er mulig.
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Som det ses af billederne er der kun få meter åbent og i løbet af meget kort tid vil alt være groet sammen, og
det vil dermed ikke være muligt at bruge den nuværende offentlige strand, hvilket er et meget stort savn for
byens borger og turister.
Sidder man på stranden har man kun mulighed for at se sine børn i åbningen - er de kommet ud fra sivene og
til en af siderne kan man ikke længere se dem.
Ved Ans IF Søsport giver sivene også gener og udfordringer med sikkerheden. Fra søbredden er det ikke muligt
at følge kajakkerne, når de roer langs kanten, hvilket er meget uheldigt når nybegynderbørn skal ligge tæt ved
land og øve de forskellige færdigheder.
Aktiviteten i området er forøget betydelig de seneste år med besøg af kanofolk på tur langs Gudenåen,
etablering af Tange Sø Folk Festival, forbedret anlæg for motorbåde hos motorbådsklubben ASK, etablering af
bro til Solbåd samt nyt klubhus for Ans IF Søsport. Disse aktiviteter gør at mange borgere i Ans dagligt færdes i
området med og uden hunde, hvilket også har betydet af dyrelivet er flyttet til andre dele af Tange Sø.
Badefaciliteterne er de seneste år også forringet meget, grundet den tiltagende bevoksning af siv, hvilket også
har betydet af primært unge mennesker har flyttet deres badeaktivitet til cykelbroen langs A-26 til stor fare for
alle - et problem vi også har mærket for vore unge medlemmer i Ans If søsport.
Med dette projekt bliver der skabt basis for mere liv ved og på søen til glæde for alle byens borgere samt de
mange gæster ved søbredden så som kanoturister. Det vil være muligt at tage et spil beach volley eller bade
ved søen – både fra kanten men også fra den nye bro. Dette projekt vil understøtte Silkeborg kommunes plan
om at være Outdoor hovedstad samt øge interessen for Udeliv og dermed aktiviteterne under DGI projektet
”Bevæg dig for Livet”. Med en større offentlig badestrand med badebro og frit udsyn vil der blive markant
mere liv ved søbredden af byens borgere og turister
Ans IF Søsport har også et ønske om denne ekstra bro. Klubben har efter indvielsen af det nye klubhus oplevet
massiv fremgang – fra ca. 60 til ca. 105 medlemmer. Dermed giver klubbens nuværende bro store udfordringer
på klubaftnerne når så mange børn og voksne skal på vandet.
Søbredden er også blevet et fast startområde for Tour De Gudenå. I 2017 var der ca. 350 startende kajakroer
fra Ans til Randers. Starten er ved Søsport så dermed giver kun en enkelt bro store udfordringer for afviklingen
af starten. Der kommer mange tilskuere til starten som står langs kanten. Her giver sivene også
udsynsproblemer, da sivene strækker sig helt over til Søsport. Til dette løb vil en ekstra bro have stor gavn.
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I dag er området ikke 100% plant så det lille område
som er vist på billedet ønskes planeret således at den
lille ”bakke” fjernes, og der ikke så let kan stå vand på
græsplænen. En plan græsplæne gør det også
nemmere at sætte bord og bænke på plænen, når der
afholdes Tange Sø Folk Festival.

Broen ønskes bygget på sammen måde og med samme materialer som broen til solbåden – billede til venstre
nedenfor. En billigere løsning er dog at lave broen i alu/træ hvorved broen bliver ca. 25.000 kr billigere billede til højre. Såfremt pengene ikke er til træbroen (som den til venstre) etableres den anden type.

Vanddybden er kun 75 cm ved den nye bro til solbåden som er ca. 15 meter lang. For ikke at blande
badegæster med solbådens landgang (sikkerhed) og for at få lidt dybere vand til den lille rutchebane anbefales
en nye bro som er ca. 25 meter lang således vi kan komme ud på min 1,25 meters dybde.
For enden af broen laves et plateau som er ca. 4 x 3 meter til den lille
rutchebane.
Beach volley banen samt bænke kan uden problemer fjernes, når der skal
afholdes Tange Sø Folk Festival.
Ans IF Søsport overvejer at tilbyde vinterbadning fra efteråret 2018. Til dette
projekt vil en ekstra badebro med stige være ønskværdig.
Der er indhentet tilbud på projektet. Budgettet ser således ud (alle priser inkl moms):
Grave + sand + jordkørsel
Bænke
Beach Volley bane
Læhegn i glas
Ekstra bro badebro/kajak
Rutchebane
Stige
Uforudset
Sum

35.000
4000
6000
5000
125000
20000
1000
10000
206.000

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK (træbro – en alu/træ koster ca. 100.000 kr)
DKK
DKK
DKK
DKK
6

Projektet forventes finansieret på følgende vis:
Silkeborg kommune
Gudenåcentralen
Bevarelse af Tangesø
Borgerforeningen
Lokalrådet
Ans IF Søsport
Fonde/lokale sponsorater
Sum

100.000
Xx
4000
1000
Xx
15000
Xx
206.000

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

Har tilkendegivet at de vil støtte projektet økonomisk - afventer beløb

Har tilkendegivet at de vil støtte projektet økonomisk – afventer beløb

Vi planlægger med at igangsætte en lokal indsamling til dette projekt. Vi forventer at mange af byens borgere
og erhvervslivet vil støtte positivt op om dette projekt, som vil være til glæde og gavn for mange i området.
Ønsket er desuden at kommunen vil stille flere affaldsbeholdere op ved dette strandområde, således folk kan
komme af med affaldet og dermed bedre sikre at området ikke bliver svinet til.
Projektet med en god og stor offentlig badestrand vil blive endnu et godt tiltag for Ans By som dermed
understøtter den gode udvikling byen allerede er i. Vi håber kommunen er med på dette projekt og dermed
giver grønt lys for at føre det ud i livet således stranden kan slå klar til foråret 2018 til stor glæde for mange. Vi
håber også kommunen kan hjælpe med en delvis finansieringen af projektet.
Gudenåcentralen har været involveret i dette projekt og bakker op om det. Lokalrådet støtter også op om
projektet – de syntes det er et rigtig godt projekt for borgerne i Ans By.
Dette projekt betyder ikke yderligere drift og vedligeholdelsesomkostninger for kommunen, da disse
ændringer tilpasses således at græsslåning bliver lettere i fremtiden. Vedligehold af bro vil blive varetaget af
Ans IF Søsport.
Skulle I have uddybende spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Søren Andersen – Borgerforeningen
Jørgen Nielsen og Kim Lynggaard Ans IF Søsport
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10 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Ans Sejlklub
10.1 - Bilag: Ansøgning Ans Sejlklub
DokumentID: 6916813

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Ans Sejlklub v. Kristian Graugaard
tlf.2040 9940
mail: kgraugaard@live.dk

Projektets navn

Ans Sejlklub; ombygning af toiletbygning og tilbygning af
køkkenfaciliteter

Formål med projektet

De nuværende toiletter er opbygget på chassis fra en gammel 4
hjulet gummivogn. ”Vognen” blev i sin tid opbygget i samarbejde
med Ans Borgerforening og flyttet fra Ans Sejlklub, når den årlige
sommerfest blev afviklet på Markedspladsen, og tilbage igen efter
endt sommerfest.
Toiletterne er meget nedslidte, og gulvet er repareret en del gange.
Der lidt råd i gulvet.
Desuden vil vi gerne tilbygge med nye køkkenfaciliteter.
Byggeriet tænkes opført i tre etaper, da klubbens nuværende
økonomi ikke tillader at gennemføre en komplet ombygning med af
eksisterende klubhus! Men kan måske realiseres i én omgang
afhængig af et muligt tilskud.
Klubben har 114 medlemmer incl. støttemedlemmer

Lokal forankring og opbakning

Arealerne bliver flittigt benyttet af sejlklubbens medlemmer og
andre fra lokalområdet, som gerne vil nyde synet af naturen.
Ans Marina ligger naturligt ved Ans Søbred med fugleudsigtsbro,
kanoplads og badestrand.
Området bevares uforandret tilgængeligt for områdets borgere og
turister, som ofte gør brug af klubbens borde og bænke, og nyder
havnemiljøet.
Det nye initiativ med Tange Sø Solbåd styrker aktiviteterne i
området.
I vinterhalvåret er de offentlige toiletter aflåste. Der vil i et vist
omfang, i nævnte periode, være mulighed for benytte klubbens
toiletter når medlemmer af Ans Sejlklub er til stede i klubhuset.
Byggeriet vil i en vis udstrækning blive udført med hjælp fra
klubbens medlemmer. Naturligvis bortset fra installationer der
kræver autorisation.

Ansøgningsbeløb

Ans Sejlklub ansøger om kr. 200.000,00
Beløbets størrelse skal ses i sammenhæng med byggeriets fase 2,
men ethvert tilskudsbeløb er velkommen!

Anlæggets samlede budget

Der er udarbejdet budget for byggeriets fase 1 og fase 3.
Byggeriets fase 2 omhandlende renovering af eksisterende klubhus
er endnu ikke budgetteret. Det anerkendes at manglende budget
for fase 2 kan udgøre et problem for behandlingen af ansøgningen

Budget for projektet

Udarbejdet budget for fase 1 og fase 3
Sokkel og kloak kr. 20.000,00
Tømrer
- 78.000,00
El
- 20.000,00
Maler
- 10.000,00
Gulvklinker
- 20.000,00 (indkøbes til komplet ombygning
som sikring til ensartethed i gulvbelægning)
VVS
50.000,00
I alt
- 198.000,00
Ans Sejlklub har gennem opsparing i perioden fra 2013 til 2018
oparbejdet en økonomi der tillader at gennemføre igangsætning af
projektet.
Egenfinansieringen udgør kr.
Havnerenoveringspulje : kr. 150.000,00
Midler fra driftregnskab: kr. 48.000,00

1

Ans Sejlklub har ansøgt følgende foreninger og fonde om tilskud:
Silkeborg kommune
Gudenåcentralen
Jubilæumsfonden Grundfos
Nordeafonden
Ans Borgerforening
1000,00
Fore. Bevar Tange Sø
Lions Kjellerup

kr. 200.000,00
kr. 10.000,00 – 20.000,00 ej besvaret
kr. 10.000,00 – 20.000,00 ej besvaret
kr. 10.000,00 – 20.000,00 Afslag
kr. 10.000,00 - 20.000,00 tilsagn kr.
kr. 10.000,00 – 20.000,00 ej besvaret
kr. 10.000,00 – 20.000,00 ej besvaret

Ejerforhold

Arealerne er ejet af Gudenåcentralen og stillet frit til rådighed for
Ans Sejlklub
Ans Sejlklub har råderet over anlægget

Drift af anlægget

Ans Sejlklub er ansvarlig for drift og vedligehold

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Ans sejlklub er beliggende på Søgade 27
Matrikel 16a Ans By, Grønbæk
Byggetilladelse og godkendelser er givet af Silkeborg Kommune d.
8. juni 2017
Sagsnummer:EJD-2016-03062
Ejendomsnummer:32318

Lokaletilskud

Der er ikke lokaletilskud

Momsregistrering

Ans Sejlklub er ikke momsregistreret,
CVR register 33894007

Administrativ bemærkning fra Økonomistaben:
Formand for Ans Sejsklub Kristian Graugaard har 6. februar orienteret om, at der alene ansøges om
tilskud på i alt 99.000 kr. til fase 1 og 3, som har et samlet budget på 198.000 kr.
Når klubben senere får midler og ressourcer til fase 2, ønsker klubben at søge om tilskud til denne
fase.

2
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11 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Hvinningdal lokalråd
11.1 - Bilag: Samlet ansøgning_Silkeborg Kommune
DokumentID: 6921650

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Hvinningdal Lokalråd
Lokalrådsformand, Tom Ebbe Jakobsen: tej@fiberboks.dk
Projektkoordinator, Brian Herping, herping@mail.dk, 21672066

Projektets navn

Hvinningdal Fællesskabshus

Formål med projektet

Hvinningdal-området har aldrig haft et sted, hvor hele området og
dets beboere kan mødes og styrke det lokale sammenhold og
fællesskab mellem alle aldersgrupper og interesser.
Formålet med dette projekt er derfor er at skabe et moderne og
samlende fællesskabshus med flerfunktionelle faciliteter til brug for
kulturelle, sociale og idrætslige aktiviteter.
I dagtimerne kan Fællesskabshuset blive benyttet af
Hvinningdalskolen, områdets børneinstitutioner, SFO, seniorer og
foreninger, som er aktive i dagtimerne.
I eftermiddags- og aftentimerne kan foreningslivet, som er fordelt
på mange forskellige sportsgrene, hobbyer, kulturelle fælleskaber,
seniorklubber og ikke-foreningsaktive, være under samme tag og
styrke mangfoldigheden og sammenhængskraften i Hvinningdal.
Der vil også være plads til de ikke-foreningsaktive, da
Fællesskabshuset bliver et oplagt mødested og udgangspunkt for
aktiviteter.

Lokal forankring og opbakning

Hvinningdal Fællesskabshus har omfattende opbakning fra hele
lokalområdet: skoler, idrætsforening, dagplejemødre,
seniorgrupper, erhverv, børnehuse, og lokalområdet som helhed.
Det kommer til udtryk i den store økonomiske opbakning samt de
mange støtteudtalelser, som der kan læses mere om i vedlagte
bilagsmateriale.
Der er på nuværende tidspunkt samlet godt 0,9 mio. kr. (se mere i
vedlagte materiale) ind gennem en lokal indsamling hos private og
sponsorer samt Sydbanks Fond, og vi forventer at kunne nå de
nødvendige 2 mio. kr. til medfinansiering i løbet af 6 mdr. fra
indsendelse af denne ansøgning. Allerede nu er der mundtligt
tilsagn om 225.000 kr. yderligere.
En gruppe på op mod 50 personer har valgt at lægge frivillige
kræfter i projektet – og vil også gøre en indsats efterfølgende for at
lave aktiviteter m.m. Der er konkrete planer om at etablere
floorball, kunstudstillinger og der er oprettet et dansehold.

Ansøgningsbeløb

Vi søger om 2 mio.kr. ekskl. Moms, som vi forventer at kunne løfte
af projektet i samarbejde med Silkeborg Kommune som bygherre.

Anlæggets samlede budget

4.353.610 kr. ekskl. Moms, som vi forventer at kunne løfte i
samarbejde med Silkeborg Kommune som bygherre.

Budget for projektet

Se vedlagte bilag for budget og finansieringsplan.

Ejerforhold

Projektet er placeret på Silkeborg Kommunes grund. Men HA85huset, som ligger i forlængelse af den nuværende hal, er
selvejende og vil evt. kunne overtage driften af Fællesskabshuset
efterfølgende. Ejerforholdet kan diskuteres, men vi lægger op til, at
HA85-huset står som ejer.

Drift af anlægget

HA85-huset kan drifte anlægget, men Silkeborg Kommune og
Hvinningdalskolen, som bliver en stor daglig bruger, vil også skulle
byde ind med drift opgaver. Anlægget vil ligge på Silkeborg
Kommunes grund, og det vil kræve yderligere afklaring med
driftsspørgsmålet.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser

Projektet er i skitseringsfasen. Byrådet har bevilliget en ny hal til
området. En ca. 5 år ældre plan for sikker skolevej kan realiseres
ifbm med hal og fællesskabshuset etablering. Plan og Vej er
orienteret, men forholder sig først til dette, når projektet officielt
sættes i gang med Silkeborg Ejendomme for bordenden, som
Silkeborg Kommunes bygherrerådgiver.
Vi ser ingen miljømæssige eller andre uløselige problemstillinger.

Lokaletilskud

Der er tale om en ny bygning, men Silkeborg Kommune giver
allerede lokaletilskud til HA85-huset samt til hal 1 samt den
kommende hal 2. Hvilke ændringer det vil få for lokaletilskuddet
skal undersøges i samarbejde med Silkeborg Kommune. Også
afhængig af ejerforhold.

Momsregistrering

Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor vi håber, at Silkeborg
Kommune kan løfte momsen af projektet og dermed gøre det
muligt at skaffe den fornødne finansiering.

Budgetudkast for byggeri af Fællesskabshus
Budgetud

Beløb i kroner
Udbygning af eksisterende klublokaler

Håndværkerudgifter
Øvrige omkostninger

675.000
121.500
Fællesskabshus

Håndværkerudgifter
Øvrige omkostninger

3.014.500
542.610

I alt udgifter

4.353.610

Håndværkerudgifter dækker materialer, arbejdsløn, bygningsdele samt hjælpemidler og byggepladsdrift.
Omkostninger dækker uforudsete udgifter, honorar og gebyrer.

Finansieringsplan
Støtteyder
Private folkeaktier
Virksomhedsindsamling/sponsorater
Sydbank Fonden
HA85
I alt indtægter pr. 23.1.2018
I proces
Bilernes Hus er søgt om et hovedsponsorat
Lokale- og Anlægsfonden (indstillet til bestyrelsesmøde i
februar)
Jyske Banks fond (søgt)
Arbejdernes Landsbanks fond (søgt)
Spar Nord Fonden (søgt)
Realdanias Underværker (i proces)
Fortsat indsamling i lokalområdet

Beløb i kroner
257.200
252.500
100.000
300.000
909.700
125.000
200.000
100.000
50.000
50.000
400.000
Op til 500.000

Budgetskøn
17.019 Ny hal – Hvinningdal, Silkeborg
Silkeborg, den 6. november 2017
Emne:

Budgetskøn ny hal samt udvidelse af eksisterende bygninger.

Udført af:

Christian Aagaard Nielsen

Modtagere:

Bygherre og bygherres interessenter

Formål:

Budgetskønnet anvendes til overblik over forventede omkostninger til byggeriet og
opdeles iht. funktion og anvendelse.

Omfang

Skønnet omhandler bygninger og nærområdet omkring bygningerne.
Nærområderne anlægges som belægning og græs.
Buskelundvej, vejen forbi eksisterende hal og vandrekirke, skal omlægges ifbm.
haludvidelsen og iht. tidligere udarbejdede forslag til sikker trafik omkring skolen.
Omkostninger til omlægning af vej og sikker trafik er ikke medtaget i
budgetskønnet, da det antages at blive udført af Vej og Trafik. Der er dog endnu
ikke givet tilsagn herom fra Silkeborg Kommune.

Priserne

Budgetskønnet bygger på erfaringspriser fra Constructas gennemførte
halbyggerier i årene 2016 & 2017. Der er foretages gennemsnitsprisvurdering, da
der er store forskelle i priser som afspejler dels det valgte kvalitetsniveau og dels
den nødvendige kompleksitet i byggeriet.
Priserne er 2017 priser, indeks 102,5. Jf. Danmarks Statistiks
Byggeomkostningsindeks (for etageboliger) 2017 K1

Grundlag

Planskitse, visualisering, stemningsbilleder og isometri af 6.11.2017

www.constructa.dk

Silkeborg

Horsens

Bjerringbro

Roskilde

Constructa A/S
CVR 2717 6372
Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060

Constructa Tegnestuen Østjylland A/S
CVR 36564121
’Fængslet’ - Fussingsvej 8
8700 Horsens
Tlf. 7561 3600

Constructa A/S
CVR 2717 6372
Tangevej 22
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 4855

Constructa A/S
CVR 2717 6372
Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888

Fællesskabsarealer. Udbygning af eksis. klublokaler
Nybygning
55 m²
Ombygning
36 m²
Håndværkerudgifter
kr. 675.000
Omkostninger
kr. 121.500
I alt
kr. 796.500
Fællesskabsarealer. Mellembygning m. omkl.
Nybygning stueplan
463 m²
Nybygning balkon
164 m²
Håndværkerudgifter
kr. 3.014.500
Omkostninger
kr. 542.610
I alt
kr. 3.557.110

I alt projektomkostninger uden selve hallen

kr. 4.353.610 ekskl. moms

Håndværkerudgifter dækker materialer, arbejdsløn, bygningsdele samt hjælpemidler og byggepladsdrift.
Omkostninger dækker uforudsete udgifter, honorar og gebyrer.

Buskelundvej
Hvinningdal Hal og
Fællesskabshus

Hvinningdal Skole
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NY HAL OG FÆLLESSKABSHUS
Hvinningdal, Silkeborg, 06.11.2017

Nye omklædningsrum
og toiletter i stueplan

E-sport, mødeaktivitet, klubaktivitet
m.m.

Møde- og opholdsrum,
som ”rum-i-rum”

En ny hal, med mulighed
for indendørs sports- og
idrætsaktivitet

Kantine- og fælleskøkken,
med mulighed for bespisning af mange personer

Aktiv siddetrappe, med
mulighed for kor og
drama

Uformelt og fleksibelt
café-område, der kan
bruges løbende igennem dagen til alle slags
formål
NY HAL OG FÆLLESSKABSHUS
Hvinningdal, Silkeborg, 06.11.2017

NY HAL OG FÆLLESSKABSHUS
Hvinningdal, Silkeborg, 06.11.2017

Eksist. omklædning
232,1 m2

2

OKT, 2013

INDGÅET

Teknik- og Miljøafd.

B2

B2

^

Forrum

OMKLÆ DN IN G

Eksist. omklædning
200,0 m2

Forrvlim

Ekslst. tegning
angiver BD30 dør

DEPOT

^

43.990

DEPOT

Ny BD30 dør
i eksist. mur

O 1 NOV. 2013

B2

DEPOT

OMKLÆDN NG

Ny BD30 dør
i eksist. mur

C
Godkendes på betingelse af, at de sagen vedrorende
bestemmelser I byggeloven og bygningsreglementet
samt evt. t>etingelser anfort I anmeldelsen/byggetil
ladelsen nøje overholdes. Tekn. Afd., den

B2

Ny BD30 dør
med glasfelt
(brandglas og
sikkerhedsglas)
I ekslst. mur

HAL-OMRÅDE
29,0 m2

Eksist. tegning
angiver F60 gias

Eksist. tegning
angiver F60 glas

Eksist. tegning
angiver F60 glas

Eksist. tegning
angiver BD60 dør eiler
JJ-, BD30 dør med ud-skilt

1:100

KK

22.10.2013

13/66649

Gang-areal
33,1 m2

Møde/Ophold
Gang-areal

HA 85
KLUBHUS
Opholdsrum

KØKKEN

INDGANG

Garderobe

Omklædning
29,5 m2

D

164,0 m2

A

Depot
25,8 m2

Ombygning
308,4 m2

ØD

DATO

MÅL:
KONSTR.
TEGN.

Teknisk Sektion

Eksist. hal, Stueplan
1.094,3 m2

Søvej 1 -3 , 8 6 0 0 Silkeborg
TIf. 8 9 7 0 1000

E jen d om m e og In te rn Service

nr.

Ny hal, brutto
1.059,1 m2

Toilet

126,6 m2

Toilet

Platform

TEGNINGSNR.

WC

3,6 m2

Silkeborg

Omklædning
29,5 m2

SAG

WC
WC

WC

1,8 m2
1,8 m2 1,8 m2

K o m m u n e

38,0 m2

NB.:
Alle mål skal tjekkes
på stedet af entreprenør

15,3 m2

Eksist. klublokaler
184,7 m2

MØDERUM

Møde

Hvinningdalskolens Hal
Nye døre fra hal-område til tilstødende rum
Planudsnit v. klubhus/hal

15,3 m2

Stueplan

Depot
Møde

9.100
22.493

ØD

Tilbygning klublokaler
54,5 m2

Eksist. udeomklædning

Ophold/Café
353,2 m2

1. salsplan (Balkon)

B

51,3 m2

Køkken/Kantine

136,7 m2

Kælder
242,3 m2

NY HAL OG FÆLLESSKABSHUS
Hvinningdal, Silkeborg, 06.11.2017

Areal, Ombygning
36,0 m2
Areal, Tilbygning
54,5 m2

Areal, Balkon:
164,0 m2
Areal, Ny hal:
1.059,1 m2

Areal, Ombygges ikke
1.474,9 m2

Fællesskabsarealer
462,7 m2

Arealplan

Skolen Køkken og Kantine
Ombygning Fællesarealer
312,8 m2

NY HAL OG FÆLLESSKABSHUS
Hvinningdal, Silkeborg, 06.11.2017

HVINNINGDAL HAL
& FÆLLESSKABSHUS
BAGGRUND
Hvinningdalområdet i den vestlige del Silkeborg har i den
grad brug for en samlende halfacilitet til at understøtte
de mange forskellige brugergrupper fra dagplejemødre,
børnehaver, byens største skole, idrætsforening, seniorer,
lokalråd m.fl.. Såvel Hvinningdalskolen som Hvinningdal
Aktivitetsforening af 1985 og alle former for ikke-idrætsrelateret aktivitet, mangler lokaler og rammer til forskellige
typer af aktiviteter, samlinger og ophold.
Der bor ca. 8.000 personer (ressourcesvage såvel som
-stærke) i området, der har stor vækst i indbyggertallet fra
Lysbro til Buskelund.
Hvinningdalskolens perspektiv
Hvinningdalskolen er kommunens største skole og har paradoksalt nok kun én hal og det mindste antal m2 pr. elev
i kommunen. Skolen overvejer at være en idrætsskole,
hvilket betyder at grundskolen, for hver årgang vil have
brug for hal/sal tid i over 40 timer om ugen. Skal skolen
udvikle sig til en idrætsskole, er den afhængig af en kapacitetsudvidelse af idrætsfaciliteterne. Skolens store ønske
er også, at der i tilknytning til en tilbygning af eksisterende
hal, bliver etableret multirum, hvor områdets foreninger og
skole kan afholde møder, med deltagelse af op til 100 mennesker. Skolen har et ønske om at have en skolebod med et
sundt madtilbud. Det fordrer, at der etableres et professionelt køkken, der skal sammentænkes med cafeteriedriften
efter skoletiden, med tilhørende café-område.
Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985’s perspektiv
HA85 ønsker at støtte op om skolereformen med flere
samarbejds- og inklusionsprojekter med skolen. Men
håndboldafdelingen har ingen ledige tider og må afvise
medlemmer, og samtidig lade både ungdoms- og seniorhold træne i andre dele af byen (Vestergadehallen og JYSK
arena). Der er faktisk mange og store børnehold, men
træningslængden og -mængden for alle vore hold er på et
minimum pga. manglende halkapacitet. Badmintonafdelingen har ikke seniorbadminton pga. manglende tider,
afviser mulige medlemmer og må køre 72 børn igennem

på 4 timer mandag aften. Som regel spilles der 3 mod 3
på banerne. Hallen er stort set altid optaget, så klubbens
fodboldafdeling ikke har muligheder for at booke hallen og
nogle hold må træne i f.eks. gymnasiets hal. Igen med et
ærgerligt tidsforbrug på transport. Fodboldafdelingen ville
kunne spille futsal og mere teknisk træning med en ny hal.
Hvinningdal Lokalråds perspektiv
Småbørnsgrupperne i Hvinningdalområdet mangler rammer for leg og fysisk udfoldelse, der ikke kan gennemføres
hos dagplejer, vuggestuer mv. Områdets unge/teenagerne
mangler et sted at samles, hygge, dyrke e-sport/spille
computer og holde fester under kontrollerede rammer.
Voksengruppen i området kunne arrangere vinklubber,
whiskyklubber, herre,- og damefrokoster, påske og julefrokoster. Den stadigt voksene gruppe af seniorer i Hvinningdal, Buskelund og Lysbro har ingen rammer for aktiviteter
for dem, og må derfor søge til Rosengårdcentret i bydelen
Gødvad. Hvinningdal Seniorklub vil gerne samle seniorer i
området til venskab, socialt og kulturelt samvær. Pt. mødes
klubben i Lunden, i Silkeborg.
Da der bliver flere seniorer i de kommende år vil det være
yderst relevant at kunne tilbyde supplerende senioraktiviteter og hygge i lokaler i nærområdet.
Faciliteter i området
Området har ikke fået nye faciliteter siden 1985, og har
hverken forsamlingshus, kulturhus, ældrecenter og skolens
hal skal deles mellem mange brugergrupper. Den gamle
Hvinningdalhal er fra 1985, og den er, trods en mindre
renovering i år, i meget dårlig stand, er utidssvarende, slidt
og fyldt til bristepunktet med aktiviteter. En ny halfacilitet
og en ny planløsning for trafikafviklingen vil desuden skabe en mere sikker skolevej og en generel fremtidssikring af
området.
Projektet vil være til glæde for alle borgere i området – ikke
bare de foreningsaktive. Halprojektet har enorm opbakning fra lokalområdet, og vi er i den grad villige til at lægge
både frivillige timer, sponsorkroner og samle penge ind
gennem fundraising. Det er på tide, at ”Fællesskabshuset”
realiseres.

TIDSLINJE FOR SAMSKABELSE
OG AKTIVT MEDBORGERSKAB
Aktørerne i skabelsen af hal- og fællesskabshuset fra skolen, HA85 og Lokalrådet, har i hele processen arbejdet for
et multifunktionelt byggeri – og altså ikke kun fokuseret på
egne interesser. Derfor er borgere og potentielle brugere
af den nye facilitet, blevet inddraget meget tidligt og
løbende i forløbet.
Borgermøde afholdt mandag 27. februar 2017 på
Hvinningdalskolens skolebibliotek.
På borgermødet præsenteredes Lokalplan 2017 af Silkeborg kommune og byrådpolitikkerne, Frank Borch-Olsen
(K) og Lars Faarup (S) om infrastrukturen og planerne for
vores område. Til stede på mødet var også Johan Brødsgaard (R) og viceborgmester Søren Kristensen (S).
Lokalrådsformand Tom Ebbe Jakobsen var ordstyrer på
mødet. Poul Erik Dahl fra lokalrådet, gav tilhørerne et
resume af de sidste fire års arbejde, frem mod den bevilling
som politikkerne gav Hvinningdal kort før nytår.
Herefter satte Constructas arkitekter, med et inspirationsoplæg, gang i snakken om hvilke muligheder og idéer der
kan dyrkes frem mod et senere konkret oplæg. Det var en
perfekt katalysator for vors efterfølende workshop.
Åbenthus/Workshop afholdt søndag 5. marts 2017 i
Hvinningdal hallen
Alle borgere og interessenter i Hviningdal var denne dag
inviteret til at lufte ALLE idéer. Workshoppen blev ledet
af specialkonsulenter fra DGI, som hjalp med at få svar på
spørgsmålene:
- Hvilke faciliteter skal tænkes ind i byggeriet?
- Hvordan får vi flest mulige ønsker med?
- Hvordan kan alle få glæde af “det moderne forsamlingshus”?
Det var tre givende, inspirerende og idéudviklende timer,
hvor vi kunne tillade os, at være visionære og tænke store
tanker om det fremtidige, fællesskabende halprojekt. Styregruppen fik massevis af nye, spændende idéer at arbejde
videre med. Og ligeså vigtigt - rigtigt mange tilkendegivelser fra deltagerne, om at bidrage som frivillig resource og/
eller økonomiske donationer.
Styregruppe lancerede i maj måned indsamlingskampagnen, salg af folkeaktier, informationswebside, Facebookside, indgåelse af de første sponsoraftaler og projektpartnerskaber.

BANERNE ER FULDSTÆNDIG FYLDT OP

PRESSET AF HÅRD KAPACITETS-KABALE

Af Søren Ivarsen, Badmintonformand i HA85.

Af Birthe Haahr, Håndboldformand i HA85.

På nuværende tidspunkt presser vi hele 72 børn igennem
på fem timer om mandagen. Banerne er dermed fuldstændig fyldt op, så der er ikke plads til mange singlekampe, og
dermed udvikling af vores badmintonspillere.

I Håndboldafdelingen vil en ekstra hal betyde rigtig meget
for vores hold: For det første vil vi kunne have alle hold
under samme tag. Som det er nu, træner vores herre
seniorspillere ude i to forskellige haller, og enkelte af vores
ungdomshold kører også ud i andre haller for at træne.
I Hviningdal har vi har rigtig mange børn på de yngste årgange, og her vil det være optimalt, at kunne dele holdene
mere op. Det har vi i øjeblikket ikke mulighed for.

På grund af den manglende kapacitet er vi faktisk nødt til at
afvise nye medlemmer, hvilket slet ikke er tilfredsstillende.
Med en ekstra hal, ville vi kunne tilbyde vores dygtige spillere at blive endnu bedre - men også have mulighed for at
tilbyde træningstid for de uøvede. Som breddeklub satser
vi på både talenter og bredde og det er meget svært at få
til at lykkes med så få haltimer, som vi har til rådighed.

Vi er presset af en kapacitetskabale som betyder, at vores
hold må træne to dage i træk, fremfor at kunne få en dags
pause mellem træningspassene.

skole og daginstitution? Hvordan er indkøbsmuligheder?
Hvad med sport og aktiviteter i området? Vi tænker en del
over de bløde værdier.
Jeg er selv opvokset og har gået i skole i Hvinningdal.
Dengang havde vi ikke en hal, men måtte med bus til
Vestergadehallen. Jeg er glad for at mine egne børn har
haft mulighed for at bo i et område med en sportshal, men
vil ikke lægge skjul på, at det kan mærkes, at der er et stort
pres på hallen, med de mange sportsaktive, som er i vores
område. Det er dejligt, at der er så mange sportsaktive i
vort område, men der er en stor mangel på halkapacitet.

Af Frank Lerche, Ejendomsmægler og beboer i Hvinningdal.

En ny hal vil være et stort aktiv for området – både for de
nuværende beboere – men også for tilflyttere. Ikke mindst
vil de give nye muligheder for den ældre del af beboerne i
området, som i dag ikke har mulighed for at bruge hallen i
nærområdet, da der ikke er ledige tider.

Når vi vælger vores fremtidige/nye bolig lægger vi stor
vægt på de forskellige tilbud i nærområdet. Er det tæt på

Jeg håber meget på, at vi i Hvinningdal hurtigst muligt får
en ny ekstra hal.

EN NY HAL VIL VÆRE ET STORT AKTIV
FOR OMRÅDET

allerede i dag brug for en ekstra hal/sal/multisal. Op mod
75 elever på samme tid i hallen sætter sin begrænsning for
ikke bare aktiviteter, men værre endnu også en grænse for
kvaliteten.
Dertil vil det være godt med gode køkkenfaciliteter, så aktive elever kan tilbydes en attraktiv madordning på skolen.
Faciliteter som også kunne understøtte fritidsbrugerne
efter skoletid.

FLERE TIMER IDRÆT BETYDER ET ØGET
PRES PÅ DEN NUVÆRENDE KAPACITET,
SOM ALLEREDE ER PRESSET.
Af Claes Pedersen, Skoleleder på Hvinningdal Skolen.
Tættere samarbejde med HA85
Med beslutningen af den seneste skolereform, blev der
skabt en forventning om at skolerne skal åbne sig mod
omverdenen og inddrage den i skolernes hverdag – også
kaldet den åbne skole. Her vil det være oplagt, at se et
tættere samarbejde mellem HA85 og Hvinningdal Skolen,
og meget gerne ud fra en koncept som alle har en lige
tilgang til. Det ser jeg frem til at indgå et samarbejde om i
den nærmeste fremtid, hvis...
Brug for en ekstra hal/multisal
En forudsætning for at ovenstående skal have en mulighed for at kunne realiseres er at skolens idrætsfaciliteter
udbygges. Flere timer idræt betyder et øget pres på den
nuværende kapacitet, som allerede er presset. Skolen har

Undgå aflysninger
Det er derfor interessant ud fra skolens perspektiv at følge
med i processen om en placering af en kommende hal i
Hvinningdal-Buskelund området. For udover faciliteter til
idrætsundervisningen i de mørke måneder har skolen brug
at kunne afholde diverse mødeaktiviteter for forældre,
medarbejdere, termins- og afgangsprøver uden at det skal
betyde aflysning for de lokale idrætsklubber. Så en udbygning af idrætsfaciliteterne er mere end ”nice to have”, men
en ”need to have”.
Min baggrund
Min baggrund for at være skoleleder på Hvinningdalskolen er mere end 20 års erfaring med ledelse fra forskellige
folkeskoler og idrætsefterskole. Jeg var initiativtager til oprettelsen at Talent-Team, eliteidrætsklasser på Nordre Skole
nu Sølystskolen, og var tovholder for sammenlægningen af
Nordre Skole og Nørrevangskolen. Skiftet til Hvinningdalskolen er et ønske om nye udfordringer og indgå i
nogle nye samarbejdssammenhænge. Jeg har nu været på
skolen i en måned og blevet godt modtaget af både elever,
forældre og medarbejdere og er kommet til en skole, hvor
alle har høje forventninger, hvilket giver et godt grundlag
for den videre udvikling af skolen, som jeg glæder mig til
at være en del af.

NÆRHED HAR AFGØRENDE BETYDNING
Af René K. Rasmussen, Direktør i Arbejdernes Byggeforening Silkeborg med lejlighedsafdeling i Hvinningdal
Nærhed hvad enten der er tale om institutioner, skole,
offentlig transport, indkøb, idræt m.m. er generelt af afgørende betydning for valget af bolig indenfor den almene
sektor i Silkeborg.
Flere års samfundsmæssig udvikling med øget fokus på
sundhed gennem fysisk aktivitet for alle befolkningsgrupper, stiller dermed også nye krav til placering og indretning
af idrætsfaciliteter.
Det er i den forbindelse vigtigt for lokalsamfundene at
have faciliteter, der kan fungere som samlingspunkter, og
hvor det lokale fællesskab omkring idræt m.v. kan dyrkes.

NY HAL I HVINNINGDAL - OGSÅ TIL
GLÆDE FOR SMÅBØRNSGRUPPERNE
Af Kathrine T. Uhrenholt, Dagplejer. Hvinningdal.
Jeg er en af mange dagplejere i Hvinningdal-området,
som tilstræber at tænke motorik, balance, samvær, social
interaktion med andre børn ind i de aktiviteter, som vi i
småbørnsgrupperne laver.
Det er mange gange bevist, at bevægelse, sansemotorisk
træning og tumlen er afgørende for udviklingen og indlæringen hos børn.
Endvidere er det et bevillingsmål fra Silkeborg Kommunes
side, at vi arbejder med de gode overgange, først som
baby fra hjemmet til dagtilbud, over i børnehave og dernæst videre i skole. Derfor har vi dagplejere, vuggestuer
og børnehaver et stort ønske om at kunne samarbejde på
tværs - bl.a. ved at benytte nærområdets faciliteter, så børnene føler sig hjemmevante i de forskellige lokale rammer,
når de kommer videre i hhv. børnehave og skole.
Men, med det pres Hvinningdalskolen og idrætsklubben
lægger på vores hal, har vi som dagplejere ikke mulighed
for lokalt at bruge faciliteterne på skolen, som ellers vil
være vores naturlige samlingssted. Desværre bliver alle
vores henvendelser om aktiviteter for dagplejebørnene i
skolens åbningstid hver gang mødt med et høfligt afslag
pga. manglende kapacitet.
Småbørnsgrupperne i vores område - dagpleje, vuggestuer og børnehaver, har ingen rammer for leg og fysisk
udfoldelse. Og det er et problem. Fra alle steder lyder det,
at børn skal have bevægelse ind fra starten af livet. Det er
imens de er små at grundstenen til et sundt og fysisk aktivt
liv skal lægges!

Med et multifunktionel halfacilitet i Hvinningdal, vil både
det store antal skolebørn og unge mennesker i området få
glæde af den, samt os dagplejere og de mange børneinstitutioner i området. Så det ønsker vi os meget!

FACILITETERNE SKAL VÆRE FOR ALLE
Af Casper Mouritsen, indehaver af Mouritsen Skilte.
Allerede meget tidligt i projektforløbet, gik Mouritsen
Skilte med ind som Projektpartner. Vi støtter gerne et
initiativ, som fremmer et godt fritids- og idrætsliv i vores
lokalsamfund. Vi mener at gode sportsfaciliteter skal være
for alle og ikke kun eliten, derfor har vi valgt at bakke op
om det nye halprojekt i Hvinningdal.

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF ALDER OG
KARAKTERGENNEMSNIT.
Af Christian Aagaard Nielsen, Kreativ direktør og partner
hos Constructa A/S.
Drivkraften for sponsoratet i lokalområdet gennem de
seneste mange år er en holdning om, at støtte de mange
mennesker som lægger en masse frivillige timer for vores
fælles sundheds skyld og for fællesskabet i særdeleshed.
Vi vil gerne støtte op om det sunde engagement for børn
og unge. Derfor støtter vi med glæde HA85 og er med til at
sikre, at vores børn og unge har noget fornuftigt at give sig
til i fritiden – nogle sunde interesser og et godt fællesskab.
Et samfund bygger på fællesskab på tværs af alder og
karaktergennemsnit.
Constructa har gennem alle årene støttet lokallivet og det
nære foreningsliv herunder HA85.
Vi glæder sig over at kommunen nu har bevilliget penge
til at HA85 kan få opført en ny hal i samspil med den
nuværende, så HA85’ aktiviteter ikke må afyses på grund
af skolens brug af hallen. I forbindelse med halbyggeriet
håber vi, at kommunen vil efektuere helhedsplanen for
trafiksikkerhed omkring Hvinningdalskolen til glæde og
gavn for børn, unge og deres forældre.

STØTTER DET LOKALE FÆLLESSKAB
Af Jens Kjærsgaard, afdelingsleder i Folkesparekassen –
Silkeborg:
I Folkesparekassen er vi stolte af at indgå som projektpartner for Hvinningdal Hal & Fællesskabshus.
Som lokalt pengeinstitut har vi i Folkesparekassen stor
interesse i at støtte op om initiativer, som er til gavn for
nærområdet, vores kunder og kommende kunder. Vi er for
eksempel hovedsponsor ved det årlige Champagneløb,
som Funder Løbeklub har arrangeret de seneste 3 år med
stor succes. Her har medlemmerne fra HA85 i alle årene vist
sig som en ekstra synlig deltager. Det sætter vi stor pris på.
Folkesparekassen og HA85 kan se tilbage på et samarbejde
og kundeforhold, som går næsten 20 år tilbage. Derfor er
det også naturligt for os, at vi værdsætter det stærke bånd
ved at medvirke som projektpartner og ved samtidig at
tegne et SØLV-sponsorat.
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Retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Baggrund
Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter blev oprettet i 2014.
Fra puljen er der siden etableringen givet støtte til en række forskellige initiativer, som
på forskellig vis har styrket det lokale initiativ.
Ansøgninger til puljen behandles efter følgende retningslinjer:
Behandling og beslutningskompetence
Praksis for behandling af ansøgninger:







Ansøger kan forud for ansøgning indgå i dialog med Økonomi- og IT-staben og
her få oplysninger om proces og rammer.
Ansøgningerne udarbejdes i ansøgningsskabelon.
Alle ansøgninger sendes til Økonomi- og IT-staben der forestår
sagsbehandlingen1
Når ansøgning er modtaget orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget i
overskriftsform på udvalgets orienteringspunkt.
Ansøgninger behandles i direktionen, der indstiller til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet.
Ved ansøgninger med relevans for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
fremsender direktionen sagen til høring / kommentering i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget og indstiller samtidig sagen til efterfølgende beslutning i
Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.



I forbindelse med behandlingen udpeger direktionen en kontaktperson for
ansøger ud fra projektets karakter. Kontaktpersonen bliver ansøgers indgang til
kommunen i perioden fra godkendt bevilling til projektets afslutning.



Efter byrådets behandling af ansøgningen meddeler Økonomi- og IT-staben
ansøgeren resultatet af behandlingen og oplyser ved godkendt ansøgning om,
hvem der er kontaktpersoner på projektet.
Det relevante lokalråd orienteres om godkendte projekter.



Principper for tildeling af støtte fra puljen
Overordnede principper for tildeling af støtte fra puljen:

1

Økonomi- og It-staben indhenter om nødvendigt udtalelser fra eksterne og/eller interne interessenter, herunder
Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Isak Vatne Rasmussen (15141)
Sagsnr.: EMN-2016-06267

Silkeborg Kommune
Økonomi og IT
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: +4520598366

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

















Side 2

Midler fra puljen anvendes til at støtte lokalt initiativ og fællesskab
Anlægsstøtte kan alene gives til projekter, som er inden for et formål, som
kommunen må støtte
Der støttes med beløb på op til 2 mio. kr.
Kommunale institutioner kan ikke komme i betragtning til puljen.
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til projekter i umiddelbar sammenhæng
med opførelse eller ombygning af en kommunal bygning.
Kommunen varetager ikke administration af projekter som får støtte fra puljen.
Når foreninger, der er støtteberettigede efter folkeoplysningsloven, ansøger om
medfinansiering, vurderes det om et tilsagn vil resultere i øget tilskud. De
finansielle konsekvenser ved et tilsagn skal således oplyses i sagen.
Det er en forudsætning for at modtage støtte fra puljen, at støttebeløbet
maksimalt udgør 50 % af projektets samlede budget. I udgangspunktet
forventes det, at ansøgeren rejser minimum 50 % af anlægsbudgettet i form af
eksterne tilskud, sponsorering og lokale bidrag mv. Såfremt ansøger ønsker at
lade eksempelvis egne arbejdstimer og/eller materialer indgå som en del af
ansøgers medfinansiering skal dette fremgå særskilt af ansøgningen.
Tilsagnet om medfinansiering tidsbegrænses, sådan at tilsagnet bortfalder, hvis
støtten ikke er udbetalt indenfor tidsfristen. Tilsagn gives med en tidsfrist på ½
år fra endelig godkendelse.
I særlige tilfælde kan Økonomi- og Erhvervsudvalget forlænge tidsfristen for
tilsagnet 6 måneder. Herefter bortfalder tilsagnet.
Ansøger kan evt. genansøge ved at fremsende en ny ansøgning, hvis der senere
er skaffet den nødvendige eksterne finansiering.
Udbetaling af støtten forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads.
Udbetaling af tilskuddet forudsætter, at diverse myndighedsmæssige (f.eks.
planlægningsmæssige) forhold er afklaret.
Udbetaling af tilskuddet er betinget af, at der efterfølgende fremsendes
regnskab, hvor det fremgår, hvad tilskuddet er anvendt til.
Der kan i særlige tilfælde og på baggrund af en konkret vurdering gives
mellemfinansiering til projekter som får bevilliget støtte.
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Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Ny selvejende institution – oprettes ved godkendelse af projektet
Kontaktperson: Heino Østergaard, 226732302,
heino@beosilkeborg.dk

Projektets navn

Padel-Tennis ØBG

Formål med projektet

Vision for ketchercentret på Østerbordingvej 17:
At blive regionalt samlingspunkt for både elite og bredde, gerne i tæt lokalt
samarbejde, indenfor Padel tennis & Tennis.
Padel Tennis er efterhånden ved at være en rigtig stor sportsgren rundt
omkring i verden, specielt sydpå hvor flere og flere danskere støder på sporten
når de er på ferie.
Facts om Padel Tennis:








Padel er den næststørste sportsgren i Spanien efter fodbold med
5mio. spillere, til sammenligning er der 1.3mio tennisspillere i Spanien
Der er 10.000 Padelbaner i Argentina, og 2 mio brugere
Sverige gik fra 90 til 200 baner i 2016
I Danmark har vi næsten ingen baner, én enkelt i Århus som er overbooket, efterspørgslen er rigtig stor
Padel Tennis er blevet en sport under Dansk Tennis Forbund, som
helt sikkert vil øge fokus på sporten
Padel er nem intro til tennissporten, nemmere for både børn og
voksne, helt oplagt til skolerne og ældre.

Firmaet vi er i dialog med er fra Sverige, ejes af den tidligere verdensetter i
tennis, Stefan Edberg. Vi har forhandlet os frem til at han selv møder op til en
evt. indvielse, hvilket naturligvis byder på fantastiske PR-muligheder for vores
område.
Vi ønsker at bygge en hal med to Padelbaner ude ved ØBG Tennis, og på
denne måde blive first-mover på en sport som helt sikkert gør sit indtog i
Danmark de næste år. Vi ser nogle klare synergier til tennissporten, og tror på
at de to sportsgrene vil blive brugt på kryds og tværs af de forskellige
medlemmer og brugere.

Lokal forankring og opbakning

Fordele for Silkeborg & ØBG:
Projektet giver nogle kæmpe fordele for alle i Silkeborg, men specielt
skolebørnene i Hvinningdal, Buskelund og Balle, har utrolig nem adgang til
faciliteterne, da de kan cykle ud til anlægget. Ét af vores helt store mål er at
aktivere de unge efter skole, så de ikke ender derhjemme med ipad o.lign.






ØBG Tennis / Padel Tennis vil blive et samlingssted, ikke kun for
lokale og unge, men for hele oplandets ketcherinteresserede
Vi kan skabe endnu bedre rammer og aktiviteter, både for bredde og
elite
Vi får First-mover effekten og kæmpe PR boost via Stefan Edbergs
firma og hans egen tilstedeværelse ved åbningen.
Projektet går rigtig fint i tråd med vores målsætning om at være
Outdoor Capital i Silkeborg

Vi har i samarbejde med Aarstidernes Arkitekter fået lavet nogle tegninger på
hvordan det kunne se ud på grunden. Vi har valgt at lave en hal, og ikke blot
1

overdækket, da vi mener det skal kunne bruges hele året. Tanken er at lave
nogle store porte i siderne, som kan åbnes igennem sommeren, for på den
måde at få det bedste både sommer og vinter.
Ansøgningsbeløb

Anlæggets samlede budget

Kr. 800.000 ekskl. moms

Projektet koster kr. 1.6 mio ekskl. moms. I budgettet har vi indført 50% tilskud
fra kommunen.
Den resterende del af finansieringen står Heino Østergaard & Lars
Houe personligt inde for, så projektet på denne måde får gode
lånevilkår, og dermed har en god drifts-case. Der er derfor tale om
et engangsbeløb fra kommunen, uden yderligere tilskud
efterfølgende.

Budget for projektet

Budgettet og finansieringsplan er vedhæftet.

Ejerforhold

ØBG Hovedforening ejer grunden på Østerbordingvej 17, 8600
Silkeborg, som ØBG Tennis har minimum 50års brugsret til.

Drift af anlægget
Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Alm. Byggetilladelse søges ved godkendelse af tilskud

Momsregistrering

Selvejende momsregistreret institution oprettes ved godkendelse af
tilskuddet.

Andre tilskud søges ikke.

2

ØSTER BORDING KETCHERCENTER
VISION FOR UDVIKLING
3
skitsemappe 13.12.2017

ØSTER BORDING VEJ 17
8600 SILKEBORG
Øster bording by, Balle
matrikel 5Q
Ejendomsnr. 17101
areal 12.730 m²
heraf vej 100 m²
4
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12 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Ketchercenter Øster Bordingvej
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12.2 - Bilag: Tegninger med Padle hal
DokumentID: 6913979

ØSTER BORDING KETCHERCENTER
VISION FOR UDVIKLING
skitsemappe 13.12.2017

ØSTER BORDING VEJ 17
8600 SILKEBORG
Øster bording by, Balle
matrikel 5Q
Ejendomsnr. 17101
areal 12.730 m²
heraf vej 100 m²
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13 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra ØBG Silkeborg
13.1 - Bilag: OBG_ansogning_til_pulje_for_lokalt_initierede_projekter
DokumentID: 6921630

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

ØBG Silkeborg, tlf. 21 28 46 33,
mail: soeren.skriver.bach@hotmail.com

Projektets navn

Buskelund Hal 2

Formål med projektet

ØBG er en idrætsforening med 1500 medlemmer fordelt på 8
sportsgrene. Medlemmerne er primært børn og unge fra lokalområdet
Buskelund og Balle.
Vi har i ØBG oplevet en større og større efterspørgsel efter flere
idrætsfaciliteter. Den netop tildelte bevilling dækker byggeriet af
hallen. For at dække områdets behov ønskes der ligeledes, at der i
forbindelse med den nye hal laves et multihus med café og fælles
lokaler samt fitness lokaler. Derudover ønskes det, at hallen
forlænges for at bygge en springgrav til områdets eneste
gymnastikforening.
ØBG er tilknyttet hallen i Buskelund, men grundet mange medlemmer,
kraftigt stigende befolkningstal pga. udbygning og et bredt udbud af
sportsgrene har denne hal længe ikke kunne dække behovet for
haltider. Med opførelse af den nye hal bliver klubbens aktiviteter
samlet omkring Buskelundskolen.
Det nye multihus vil derfor blive samlingssted for klubbens
medlemmer, deres familier og områdets beboere. Fitnesslokalerne vil
være en mulighed for at få medlemmer, som ikke normalt søger
foreningsidræt. Multihuset vil derfor nå ud til en meget bredere del af
lokalområdet end klubben ellers har kunne med de nuværende
faciliteter.
En udvidelse af hallen med en springgrav vil kunne bruges af både
Buskelundskolen og områdets andre skoler i idrætsundervisningen.
Derudover vil det kunne bidrage til at gymnastikholdene i ØBG kan
tilbyde flere typer af hold og dermed appellere til flere børn og unge,
som ønsker andre sportsaktiviteter end boldspil.

Lokal forankring og opbakning

Ansøgningen kommer fra ØBG Silkeborg herunder alle klubbens 8
underafdelinger.
Derudover støttes projektet af lokalrådene i både Buskelund og
Balle, samt Buskelundskolen.
Der er pt. en ansøgningen undervejs til Realdanias Projekt
Underværker, som i skrivende stund har støtte fra lokaleområdet
med 1086 likes, hvilket er projektet med størst lokal opbakning.
(https://www.undervaerker.dk/projekter/2018/springanlgibuskelund)

Ansøgningsbeløb

4.000.000 kr. hvoraf de 2.000.000 kr. er egenfinansiering

Anlæggets samlede budget

15.000.000 kr.

Budget for projektet

Se Bilag 1

Ejerforhold

Hallen placeres på kommunal grund.
Hallen er ejet af Silkeborg Kommune, mens multihus ejes af ØBG.

Drift af anlægget

ØBG står for driften af multihus.
Silkeborg Kommune står for driften af hallen.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Silkeborg Kommune bliver bygherre på projektet.

Momsregistrering

Projektet er et kommunalt projekt

ØBG får pt. lokaletilskud fra Silkeborg Kommune

Bilag 1: Budget for det samlede halprojekt
Dansk Halbyggeri har udarbejdet et prisoverslag over hal inkl. multihus og springgrav på i alt
15.000.000 kr. Disse forventes indhentes via:
Silkeborg Kommune
Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
ØBG klubkasse
Lån i klublokaler
Sponsor, fundraisings aktiviteter, folkeaktier i
Fondsbevillinger ii
I alt

10.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00

Der er lavet strategier for indhentning af bidrag fra private, samt erhvervslivet via sponsorater og
folkeaktier, hvor der er udarbejdet forskellige pakkeløsninger.
Derudover er der pt. planlagt forskellige fundraisings aktiviteter herunder koncert, motionsløb,
juletræssalg og vinsmagning.
i

Der er udarbejdet en liste over potentielle fonde, som vil kunne støtte projektet. Det er planlagt at
søge ca. 20 fonde over det næste halve år, hvoraf der allerede er nogle ansøgninger inde til
bedømmelse.
ii
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17.1 - Bilag: 2018-03 Forbrug
DokumentID: 7009306

Forbrug - drift og anlæg 2018 (pr. 31.03.18). I hele 1.000 kr.
Opr. Budget 2018

Korr. Budget 2018

Forbrug 2018

Restkorrigeret
budget 2018
Forbrugsprocent
(Korrigeret budget- 2018 (forbrug/korr.
forbrug)
budget)

Restbudget 2018
(oprindeligt budgetforbrug)

Forbrugsprocent
2018
(forbrug/oprindeligt
budget)

DRIFT
11 Ældreboliger
12 Kommunale ejendomme
14 Centralfunktioner
15 Fælles formål
16 Tværgående aktiviteter
24 Kollektiv trafik
25 Veje
28 Entreprenøropgaver
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
44 Socialtilsyn Midt
45 Børn og unge med særlige behov
47 Handicap - sociale overførsler
53 Socialpsykiatri og Rusmiddel
54 Handicap - voksne
61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter
67 Sociale overførsler
69 Sociale institutioner
72 Sundhedsområdet
73 Ældreområdet
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
78 Fritvalgsområdet
81 Natur og miljø
Driftsudgifter i alt

-23.477
224.278
410.757
52.855
102.064
40.796
82.129
0
121.943
887.294
349.047
0
193.307
15.140
143.243
260.301
18.798
370.322
856.445
0
143.218
631.385
320.164
0
8.809
5.208.818

-23.477
236.536
431.050
58.199
113.214
42.038
83.787
5.192
127.088
919.819
351.497
-14
200.457
15.140
148.558
263.155
20.378
370.322
856.445
84
147.937
650.073
320.164
0
9.208
5.346.850

8.000
52.750
60.990
37.000
30.550
34.500
5.500
800
5.360
32.950
1.000
3.200
6.300
278.900

35.018
58.067
127.270
75.851
77.833
48.412
11.582
18.323
24.081
33.167
1.600
15.875
14.014
541.093

-9.301
42.248
114.433
14.358
11.455
8.955
15.700
9.839
34.515
192.966
84.189
-16.410
42.037
2.389
30.384
52.764
3.507
61.690
226.086
5.443
28.251
136.832
29.306
12.937
-696
1.133.878

-14.176
194.288
316.617
43.841
101.759
33.083
68.087
-4.647
92.573
726.853
267.308
16.396
158.420
12.751
118.174
210.391
16.871
308.632
630.359
-5.359
119.686
513.241
290.858
-12.937
9.904
4.212.971
45.585
50.309
125.032
72.412
74.301
47.941
8.213
14.144
21.556
32.742
1.212
17.475
13.404
524.325

40%
18%
27%
25%
10%
21%
19%

-8%
21%

-14.176
182.030
296.324
38.497
90.609
31.841
66.429
-9.839
87.428
694.328
264.858
16.410
151.270
12.751
112.859
207.537
15.291
308.632
630.359
-5.443
114.967
494.553
290.858
-12.937
9.505
4.074.940

-8%
22%

-30%
13%
2%
5%
5%
1%
29%
23%
10%
1%
24%
-10%
4%
3%

18.567
44.992
58.752
33.561
27.018
34.029
2.131
-3.379
2.835
32.525
612
4.800
5.690
262.132

-132%
15%
4%
9%
12%
1%
61%
522%
47%
1%
39%
-50%
10%
6%

27%
21%
24%
21%
16%
20%
20%
17%
17%
26%
19%
21%
9%

40%
19%
28%
27%
11%
22%
19%
28%
22%
24%
22%
16%
21%
20%
19%
17%
26%
20%
22%
9%

ANLÆG
12 Kommunale ejendomme
16 Tværgående aktiviteter
25 Veje
29 Planlægning og Byggemodning
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
45 Børn og unge med særlige behov
53 Socialpsykiatri og Rusmiddel
54 Handicap - voksne
72 Sundhedsområdet
73 Ældreområdet
81 Natur og miljø
Anlægsudgifter i alt

-10.567
7.758
2.238
3.439
3.532
471
3.369
4.179
2.525
425
388
-1.600
610
16.768
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17.2 - Bilag: 2018-03 Likviditet
DokumentID: 7005131

Likviditet 2017 og 2018 opgjort efter kassekreditreglen (gns. for de
sidste 12 måneder). Mio. kr.
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17.3 - Bilag: Puljeoversigt - aktuel
DokumentID: 7043677

Oversigt over forbrug og disponeringer på pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter og vækstpulje
(i 1000 kr.)

Politisk behandling

Tilsagn / bemærkning

Overført fra tidligere år (anlæg)
Overført fra tidligere år (drift)
Budget 2015 (anlæg)
Budget 2015 (drift)
Budget 2016 (drift)
Budget 2017 (drift)
Budget 2018 (drift)
Budget
Forbrug:
Flydeponton i havnen
Flydende beboerhus, Laven
Madpakkehus Odden
Ans Skatepark
Spejderhus Gjern
Trækstien
Yderligere finansiering af MBR
Yderligere finansiering til MBR
Pontoner til fyrværkeri
Finansiering af budgetaftale 2016 (Nordre Skole)
Finansiering af budgetaftale 2016 (Nordre Skole)
Ans if Søsport
Them Multibane
Broer
Vium-Hvam (pillefyr)
Kajakklub
Gjern IF
Multibane Gjessø
InnovationSilkeborg
Kragelund - sammenhæng i nærområdet, udeområder
Ans Kultur og Idrætscenter
ØBG tennis
Lys i slottet
Bryrup - bevægelsespark
Thorning Spejdergruppe
De små fisk
Den gamle biograf i Kjellerup
Arena Midt - Sportshytter

2015
2016
2017
2018
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
2.573
4.590
5.292
0
3.835
3.704
2.020
3.721
5.052
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
5.000
7.573
12.590
10.292
5.000
12.539
7.020
11.221
10.052

250
83
500
33
415
1.000

1.000
300
290
7.410
4.590
457
495
44
291
134
166
166
2.980
612
2.000
2.500
208
1.375
97
2.075
208
1.250
494

Vium-Hvam (renovering)
Veteranbanen Bryrup-Vrads
Solbåd Tang sø
Stenholt Skov (faciliteter til ophold)

156
625
166

1.457
1.296

Forbrug 2016 fra anlæg
Forbrug 2016 fra drift
2.281

Forbrug i alt

12.590

2.753

2.980

8.819

2.000

322

626

Disponeringer:
Ans søsport

Tennis Paddel
Ans Sejlklub
Hvinngdalhallen (multihus)
ØBG / Buskelundhallen (multihus)
Cruyff-bane

ØKE / BYR april 2018
ØKE / BYR april 2018
ØKE / BYR april 2018
ØKE / BYR april 2018
ØKE / BYR april 2018
Kommer senere ifølge ansøger

83

830
83
2000
2000
500

Disponeringer i alt

2.281

12.590

5.506

2.980

0

0

5.496

Forbrug og disponeringer i alt

4.562

25.180

8.259

5.960

8.819

2.000

5.818

626

0

0

0

0

0

0

5.403

9.426

Restbeløb efter overførsel mellem årene

Disponeringer i "senere":
LemmingHuset

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 20. februar 2017, at
LemmingHuset vil kunne forvente tilsagn om økonomisk støtte på
op til 2 mio. kr. i 2019 ved fremsendelse af specificeret ansøgning.

2.000

0

