Outdoorudvalget
Beslutningsprotokol
02-04-2020 10:00
Skype-møde

Afbud fra:
Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Formand Mads Frandsen
Kim Nielsen Barslund
Bente Refslund
Kristoffer Møller Jensen
Anette Offersen
Flemming Poulsen
Mads Rugholm

V
A
F
V

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tif.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..................................................................... 3
2 (Offentlig) Velkomst og check-in............................................................................. 4
3 (Offentlig) Oplæg om Outdoor Institute v. Mads Rugholm ...................................... 5
4 (Offentlig) Drøftelse af udvalgets løbende kommunikation med omverdenen ......... 6
5 (Offentlig) Oplæg om outdoor på sundhedsområdet v. Rikke Gjellerod................... 8
6 (Offentlig) Status på møde i Outdoorudvalget 20. april ........................................... 9
7 (Offentlig) Til orientering ...................................................................................... 10
8 (Offentlig) Underskriftsside................................................................................... 11

Side 2

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

Beslutning
Dagsorden er godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
Udvalgsformanden har besluttet, at mødet afholdes som videomøde, jf. § 7, stk. 2 i
Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i
kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af
Coronavirussygdom (COVID-19)
Mødet afvikles på denne måde for at forebygge eller inddæmme udbredelse af
Coronavirussygdom (COVID-19)

Side 3

2 (Offentlig) Velkomst og check-in
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Udvalgsformand Mads Frandsen byder velkommen. Der tages en tur ”bordet rundt”, hvor alle
udvalgsmedlemmer får mulighed for at checke-in og kort fortælle, hvad status er hos dem.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At velkomst mv. tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Det online udvalgsmøde indledes med en tur ”bordet rundt”, så alle udvalgsmedlemmer får
mulighed for kort at fortælle, hvordan status er hos dem samtidig med, vi sikrer os at både lyd
og billede/video fungerer hos alle.

Side 4

3 (Offentlig) Oplæg om Outdoor Institute v. Mads Rugholm
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Mads Rugholm giver, som formand for foreningen Outdoor Institute / Silkeborg Søhøjlandet –
Danmarks Outdoor Hovedstad Outdoorudvalget indblik i foreningens ambitioner og arbejde.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At oplægget tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Foreningen Outdoor Institute / Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad er
etableret i 2018 og medlemmerne er lokale virksomheder.
Foreningen arbejder bl.a. for at veksle positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad til
forskning, funding og business gennem fx strategiske partnerskaber, events og
kommunikation.
Der er afsat tid til dialog efter Mads Rugholms oplæg.
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4 (Offentlig) Drøftelse af udvalgets løbende
kommunikation med omverdenen
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Udvalget drøfter, hvordan der sikres relevant og kontinuerlig kommunikation om
Outdoorudvalgets arbejde og skabes engagement og begejstring i omverdenen.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At mulige greb til at sikre relevant og kontinuerlig kommunikation af udvalgets arbejde
drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På udvalgsmødet 17. februar 2020 drøftede Outdoorudvalget succeskriterier og dogmeregler
for det forestående arbejde.
Outdoorudvalget har bl.a. ambitioner om at sætte en dagsorden i Silkeborg Kommune og
skabe engagement og begejstring i omverdenen omkring arbejdet med Danmarks Outdoor
Hovedstad. For at lykkes med disse ambitioner, er kommunikation afgørende.
Det er derfor langt fra nok at kommunikere i forbindelse med udvalgets leverancer.
Kommunikationen skal ske løbende, til de rette målgrupper og via rette kanaler.
Udvalget drøfter hvilke kommunikationsmæssige greb, der med fordel kan bringes i spil op til
eller i halen på udvalgsmøder; fx brug af personlige profiler på sociale medier, historier til
lokale nyhedsmedier og fælles kommunikation med de steder/aktører, som udvalget besøger.
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Side 7

5 (Offentlig) Oplæg om outdoor på sundhedsområdet v.
Rikke Gjellerod
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Rikke Gjellerod giver, som sektionsleder i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg
Kommune, Outdoorudvalget indblik i hvilke effekter brug af naturen har på forskellige
målgruppers sundhedstilstand og hvilke konkrete, kommunale initiativer, der med succes
kobler outdoor og sundhed.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At oplægget tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
For at blive klædt bedst muligt på til snart at tage hul på opgaven med at få mere outdoor ind i
løsningen af de kommunale kerneopgaver (og færdiggøre masterplanen) har Outdoorudvalget
brug for viden om, hvilke effekter naturen har på diverse målgruppers sundhedstilstand og
hvordan Silkeborg Kommune allerede arbejder med at koble outdoor og sundhed.
Den viden deler sektionsleder i Sundheds- og Omsorgsafdelingen med Outdoorudvalget.
Oplægget afvikles på bedst mulig vis over Skype og slides sendes til udvalgsmedlemmer forud
for mødet.
Der er afsat tid til dialog efter Rikke Gjellerods oplæg.
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6 (Offentlig) Status på møde i Outdoorudvalget 20. april
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Outdoorudvalget orienteres om status på det planlagte udvalgsmøde 20. april.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som følge af Corona-krisen er det fortsat usikkert om udvalgsmødet 20. april afvikles som et
fysisk møde eller over Skype. Outdoorudvalget holdes orienteret herom.
Der orienteres om foreløbigt indhold på udvalgsmødet 20. april og udvalget drøfter, om mødet
med fordel kan forlænges med 1-2 timer i fald mødet afholdes som et fysisk møde, og der kan
arbejdes med Outdoormasterplanen.
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7 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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8 (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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