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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08858

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
Ombygning og forbedring 2017
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-03861

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til Ombygning og forbedring 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,


at anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 0,5 mio. kr. i 2017 til ombygning og forbedring 2017.
Midlerne anvendes til:
 Perronteatret
o Vedligehold og udskiftning af nogle vinduer, døre og radiatorer
 Vandrerhjemmet
o Forbedring af parkeringsforhold, herunder etablering af afmærkede
parkeringspladser
o Etablering af cykelparkering

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer for 2017.

Side 4

Side 5

3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-03860

Resume
Godkendelse af anlægsbevilling til Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet


at anlægsbevillingen på 0,75 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat 0,75 mio. kr. i 2017 til Ekstraordinær vedligeholdelse
og mindre nyanlæg 2017.
For første gang er der i Kommuneplanen for 2017 – 2028 udarbejdet en Friluftsstrategi, som
skal bidrage til at løfte hele outdoor- og friluftsområdet i Silkeborg Kommune.
Friluftsstrategien indeholder nogle overordnede mål, som Silkeborg Kommune vil arbejde ud
fra:
 Give mulighed for at kommunens borgere og gæster kan opleve naturen på tværs i hele
kommunen.
 Udvikle og etablere mødesteder og faciliteter, som sikrer det bedst mulige
udgangspunkt for outdoor- og friluftsliv.
 Skabe bedre tilgængelighed til friluftsfaciliteter og -områder gennem
sammenhængende udbygning af isætningssteder, ruter, stier og spor - såvel bynært
som i det åbne land og i skovene.
 Videreudvikle eksisterende og indgå i nye tværkommunale samarbejder og grønne
partnerskaber, som kan styrke friluftslivet i Silkeborg Kommune.
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Sikre, at vi fastholder og udvikler eksisterende og nye bynære grønne områder og
sammenhænge med den omgivende natur.
Øge kendskabet til kommunens outdooraktiviteter og friluftsfaciliteter gennem en
fleksibel og tidssvarende formidling.
Styrke det tværfaglige samarbejde og tænke i helheder og sammenhænge i udførslen
af friluftsstrategiens målsætninger.

Friluftsstrategien er inddelt i fem overordnede temaer:
 Mødesteder og faciliteter
 Tilgængelighed og sammenhænge
 Regionale ruter og muligheder
 Friluftsliv i byen
 Formidling af friluftsmuligheder.
Under hvert tema er der endvidere udarbejdet en række handlinger. For at kunne igangsætte
handlingerne søges frigivet anlægsbevillingen på 0,75 mio. kr. til implementering af
friluftsstrategien.
Anlægsmidlerne anvendes bl.a. til:
 Etablering af mindre hotspots
 Formidling og skiltning
 Forbedring af adgang til stier og spor, herunder også en adskillelse af brugergrupper

Borgerinddragelse
I arbejdet med Friluftsstrategien har der i flere omgange været brugerinvolvering i form af
workshops, borgermøder, møder med foreninger mm.
I forhold udvikling af det enkelte projekt vil der fortsat være brugerinvolvering af relevante
interessenter.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og
Fritid, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer for 2017.
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4 (Offentlig) Godkendelse af økonomi vedrørende Campus
Bindslevs Plads - udearealer/byrum
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-03970

Resume
I forlængelse af byggeriet af Campus Bindslevs Plads skal der anlægges udeareal/byrum i
området omkring den nye campus bygning. I den forbindelse skal der ske en godkendelse af
økonomien til projektet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet




at der indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme for 2017 flyttes 0,5
mio. kr. fra anlægsprojektet ”Bynært aktivitetsområde Silkeborg” til ”Udearealer på
Bindslevs Plads”
at der indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme for 2017 flyttes 1,0
mio. kr. fra anlægsprojektet ”Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen” til ”Udearealer på
Bindslevs Plads”
at anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. godkendes, under forudsætning af at anlægsmidler
flyttes til anlægsprojekt ”Udearealer på Bindslevs Plads” jf. ovenstående 2 punkter

Teknik- og miljøchefen indstiller til byrådet,


at der indenfor Vej- og Trafikudvalgets anlægsramme flyttes 1,4 mio. kr. fra
anlægsprojekt ”Amaliegade, Bindslevs Plads og ”Brandvejen”, renovering efter
opgravning” til ”Udearealer på Bindslevs Plads”

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af byggeriet af Campus Bindslevs Plads skal der anlægges udeareal/byrum i
området omkring den nye campus bygning.
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Den samlede forventede udgift til at anlægge det nye byrum er estimeret til at være 9.800.000
kr. på baggrund af skitseprojekt udarbejdet af Labland Architects.
Det samlede budget i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsramme for 2017 til projektet
er på 6,5 mio. kr.
Derudover anbefales det at flytte 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Bynært aktivitetsområde
Silkeborg” samt 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen” til
byrumsprojektet.
Udover de anlægsmidler der kan flyttes inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets egen
anlægsramme ønskes der tilført 1,4 mio. kr. fra Vej- og Trafikudvalgets anlægsramme for
2017. De 1,4 mio. kr. er fra anlægsprojekt ”Amaliegade, Bindslevs Plads og ”Brandvejen”,
renovering efter opgravning”, hvor der skal ny belægning efter Silkeborg Forsyning har
separeret kloakledningen til spilde- og regnvandsledning. I forbindelse med byrumsprojektet
skal ledningsarbejderne udføres først.
Samlet set ser ønsket om økonomien til at anlægge byrum ved Campus Bindslevs Plads
således ud:
Budget
Budget til udearealer/byrum i KFIUs
6,5 mio. kr.
anlægsramme for 2017
Budget flyttet fra ”Bynært aktivitetsområde
0,5 mio. kr.
Silkeborg”
Budget flyttet fra ”Aktivitetsdæk på
1,0 mio. kr.
motorvejstunnellen”
Tilførsel fra VTU
1,4 mio. kr.
Finansiering fra ekstern
0,4 mio. kr.
I alt
9,8 mio. kr.
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5 (Offentlig) Friluftsbadet Nordvest
Sagsbehandler: Dr15061
SagsID: EMN-2017-04174

Resume
I forbindelse med indgåelse af budget for 2017 blev det vedtaget, at Friluftsbadet Nordvest
ikke skulle genåbne.
Der ønskes en drøftelse af forholdene på Friluftsbadet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at sagen drøftes.

Beslutning
Drøftet. Sagen genoptages i august 2017.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har i 2015 og 2016 givet dispensation for åbning af Friluftsbadet
Nordvest. En dispensation har været påkrævet, da Friluftsbadets tekniske anlæg ikke formår at
sikre de miljømæssige krav, som stilles til offentlige svømmebade.
Dispensationerne i 2016 er givet med følgende anbefaling fra embedslægen:
Embedslægeinstitutionen vil anbefale, at der laves en konkret handleplan for Svømmecenter
Nordvest, med tidsplan for enten renovering eller lukning af bassinet, da dette nu er andet år
med dispensation uden en klar plan for svømmebadet.
Friluftsbadet Nordvest havde i 2016 åbent i juni, juli og august. Klargøring, vandopfølgning
m.m. beløb sig til 0,455 mio. kr. Det tager ca. 4 – 5 uger at klargøre op til åbningsdagen.
Teknologisk Institut gennemgik i 2014 hele anlægget for Friluftsbadet. Konklusionen fra
Teknologisk Institut er:
at dele af det nuværende rør- og ventilsystem er i stærkt nedslidt stand og derfor står over for
en snarlig udskiftning. Mange af rørgennemføringerne i betonvæggene mod sandfiltrene er
utætte og tærede og må derfor også påregnes at skulle udskiftes inden for relativt kort tid.
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NIRAS udarbejdede i 2015 en rapport over tilstanden for alle svømmefaciliteter i Silkeborg
Kommune. Af rapporten fremgår det, at særligt installationerne til Friluftsbadet er i dårlig
stand og NIRAS anbefaler i den forbindelse følgende for at få anlægget op til nutidig standard
og sikre en bedre drift uden dispensationsansøgning fra Silkeborg Kommune:
 Udvidelse af teknikkælder samt etablering af skyllevandsbeholder
 Indretning af nyt kemikalierum
 Etablering af nye overløbsrender og bassinbund til bassinbund i børnebassinet
 Nye overfladebelægninger i udspring- og svømmebassin
 Nye rørsystemer til og fra bassiner
 Installering af nyt vandbehandlingsanlæg
 Renovering af kemikalieanlæg
 Teknikrum bør gennemgås for utætheder og begyndende korrosion, disse skal udbedres
NIRAS vurderede i 2015, at et opretningsbudget for Friluftsbadet krævede følgende
investeringer i 2016 og 2017:
 Udskiftning af bassindug i begge bassiner: 1,85 mio. kr.
 Opretning/udskiftning af belægninger ved bassiner: 0,25 mio. kr.
 Udvidelse af teknikkælder samt etableringer af skyllevandsbeholder: 1,5 mio. kr.
 Indretning af nye kemikalierum og produktionsanlæg/pumpe: 0,2 mio. kr.
 Etablering af nye overløbsrender og ny bassinbund i udsprings- og svømmebassin: 2,8
mio. kr.
 Etablering af nye overløbsrender til bassinbund i børnebassinet: 1,55 mio. kr.
 Nye rørsystemer til og fra bassiner: 0,75 mio. kr.
 Installering af nyt vandbehandlingsanlæg: 3,75 mio. kr.
 Nye kemikalieanlæg: 0,2 mio. kr.
I alt: 12,85 mio. kr. (Budgetpriserne skal derudover tillægges projekteringsomkostninger samt
drift- og vedligeholdelsesomkostninger)
Ved indgåelse af budget for 2017 blev det i forbindelse med budgetforhandlingerne besluttet at
fjerne budgettet for Friluftsbadet Nordvest.
I 2015 og 2016 har Friluftsbadet Nordvest således haft en dispensation til at åbne. Den største
tekniske- og lovgivningsmæssige udfordring er kravet til vandets omsætningstid. I 2015 og
2016 har Friluftsbadet Nordvest kørt med en omsætningstid, som er nede på 66 % af
myndighedskravet. For at kunne gennemføre svømning i hele bassinet.
I dialogen med og i udtalelsen fra embedslægen i 2017 er kravet til omsætningstid 88 % af
myndighedskravet blevet præciseret.
Det er vurderingen, at presset på anlægget er så stort, at det vil kunne føre til
rørsprængninger mm. Derudover vil presset fra dyserne i siden af bassinet blive så stort, at
svømmere og badende på de yderste baner vil blive presset ind mod midten af bassinet.

Økonomi
Der er ikke i 2017 afsat budgetmidler til åbning af Friluftsbadet Nordvest.
Der er ikke i 2017 afsat anlægsmidler til renovering af Friluftsbadet Nordvest.

Bilag
1 (Friluftsbadet Nordvest - uddrag fra NIRAS-rapport - 6417155)
2 (Udtalelse fra embedslægen til en evt. forlængelse af dispensation - 6417147)
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6 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om ændring i
retningslinjer for Fritidsrådet vedrørende repræsentation
af selvorganiserede grupper
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2013-60517

Resume
Drøftelse og beslutning om ændring af Fritidsrådets retningslinjer vedrørende
repræsentationen af selvorganiserede grupper.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at udvalget drøfter og tager en beslutning om ændring i Fritidsrådets retningslinjer
vedrørende repræsentation af selvorganiserede grupper.

Beslutning
Det fremsendte forslag til ændring i Fritidsrådets retningslinjer godkendes.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Daværende medlem af Fritidsrådet og bestyrelsesmedlem i Idrætsrådet i Silkeborg Kommune,
Jørgen Krog, indsendte 1. januar 2017 følgende forslag til Fritidsrådet:
”Til Fritidsrådet.
I Fritidsrådets retningslinjer for medlemmers udpegningsperiode står der skrevet, at
annoncering efter de selvorganiserede sker i lige år. Det har man vist lykkelig glemt i 2016.
Derfor har jeg et forslag til ændring af retningslinjerne i stedet for at udskrive et nyt
valgmøde.
Jeg synes man bør droppe repræsentanter fra disse såkaldt selvorganiserede. Sådan en
repræsentation er ganske meningsløs, idet vedkommende jo kun repræsenterer sig selv.
I stedet bør man indføre at indkalde til et årligt møde hvor de selvorganiserede inviteres til en
snak med forvaltning og politikere og Fritidsråd.
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Her vil de til enhver tid herskende strømninger kunne komme til orde og aktuelle
nøglepersoner vil give meget mere dynamik til området, helt i tidens ånd. Det vil helt sikkert
være til gavn og inspiration for alle parter.
Jeg vil opfordre Fritidsrådet til at udarbejde nye retningslinjer til senere godkendelse i
Udvalget”
Fritidsrådets beslutning
Fritidsrådet behandlede sagen 21. januar 2017 med beslutningen om at:
”…støtte det indkomne forslag på følgende måde: Fritidsrådet indstiller til Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget, at retningslinjerne for rådets repræsentation ændres, således at
der ikke længere er en repræsentant for de selvorganiserede grupper.”
Fritidsrådets retningslinjer
I rådets nuværende retningslinjer beskrives det om de selvorganiseredes repræsentation, at
der i sammensætningen er ”1 repræsentant for de selvorganiserede indenfor fritids- og
idrætsområdet”, at vedkommende ”udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget efter annoncering.
Hvis ingen henvender sig efter annoncering, vil der ikke være repræsentant for de
selvorganiserede i Fritidsrådet.”, samt at ”Annoncering efter de selvorganiserede indenfor
fritids- og idrætsområdet skal ske samtidig med organisationernes udpegning, altså hvert
andet år, dog således at udpegning sker i lige år.”
Lovtekst og bemærkning om selvorganiserede gruppers repræsentation
I folkeoplysningslovens §35, stk.2., hvorunder Fritidsrådet er nedsat, står der, at:
”Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med
repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan
henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.”
Ifølge KL’s vejledning til folkeoplysningsloven fremgår følgende om repræsentationen i §35
stk.2.:
” Ved brugerinddragelse tænkes på lovens brugere, dvs. de foreninger, aftenskoler,
daghøjskoler mv. der kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningslovens regler.
Ligeledes vil selvorganiserede grupper i princippet skulle inddrages. Det forudsætter dog, at de
er organiseret på en sådan måde, at det er muligt at identificere en repræsentation for denne
del af den folkeoplysende virksomhed. Det er således ikke en betingelse, at brugerne rent
faktisk har opnået tilskud efter folkeoplysningsloven. Alene det forhold, at de pågældende har
mulighed for at opnå tilskud, medfører en velbegrundet interesse i at blive inddraget forud for
vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budget og tilskudsregler.”
Det er således ikke en betingelse i folkeoplysningen, at selvorganiserede grupper er
repræsenteret i §35 stk.2. udvalget.

Bilag
1 (CaseNo12-8350_DocNo80942-12_v1_Retningslinjer for Silkeborg Kommunes Fritidsråd.pdf
(netudgaven)(1).pdf - 3778774)
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7 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for pulje til
udvikling og efteruddannelse af frivillige ledere
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2016-09201

Resume
Godkendelse af retningslinjer for pulje til udvikling og efteruddannelse af frivillige ledere.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at retningslinjerne for puljen godkendes.

Beslutning
Retningslinjerne godkendes foreløbigt og sendes til høring i Idrætsrådet og BUS med henblik
på endelig behandling i august 2017.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2017 og overslagsårene blev følgende aftalt:
 Frivillige ledere
Til at styrke det frivillige arbejde inden for de områder, som Idrætsrådet og
spejderorganisationerne beskæftiger sig med, afsættes 0,25 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid. Midlerne disponeres til støtte til uddannelse af ledere i de frivillige
organisationer.
På udvalgets møde 4. januar 2017 blev det besluttet, at administrationen skulle frembringe et
forslag til administrationsgrundlag for puljen til politisk behandling i udvalget. Dette med
henblik på, at administrationen efterfølgende kan varetage den daglige forvaltning af puljen.

Borgerinddragelse
Administrationen har afholdt møder med både Idrætsrådets formand, og formanden for Børneog Ungdomsorganisationernes Samråd. Deres relevante input er indarbejdet i det frembragte
forslag til retningslinjer.

Side 15

Økonomi
Med budgetaftalen for 2017 og overslagsårene er der årligt afsat 0,25 mio. kr. til formålet.

Bilag
1 (Udgave 5 - Retningslinjer for pulje til efteruddannelse af frivillige ledere - 6371152)
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8 (Offentlig) Godkendelse af reviderede retningslinjer for
kunstgræsbaner
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-04063

Resume
Godkendelse af reviderede retningslinjer for kunstgræsbaner.

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


at de reviderede retningslinjer godkendes.

Beslutning
De reviderede retningslinjer godkendes foreløbigt og sendes via Idrætsrådet til høring blandt
brugerne med henblik på endelig behandling i september 2017.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har på tidligere møder drøftet status på kunstgræsbaner i
kommunen og har nu lagt op til en revidering af de gældende retningslinjer i takt med, at der
nu er og bliver anlagt flere baner i kommunen.
En væsentlig ændring, der lægges op til er, at kunstgræsbaner gøres gebyrfrie i perioden fra
april til november.

Bilag
1 (CaseNo07-48460_#668388-07_v1_Retningslinier for tildeling af tider på kunstgræsbanen
godkendt ved formandsbeslutning 11 10 2007(1) - 6400087)
2 (Forslag til reviderede Retningslinier for tildeling af tider på kunstgræsbaner i Silkeborg
Kommune - 6400088)
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9 (Offentlig) Silkeborg Sportscenter fremsender regnskab
2016 til orientering
Sagsbehandler: Dr00336
SagsID: EMN-2017-04044

Resume
Jævnfør driftsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Den selvejende institution Silkeborg
Sportscenter fremsender institutionen deres godkendte regnskab 2016 til orientering.

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


at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Sportscenter fremsender regnskab 2016 til orientering.
Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Revisorerne Hostruphus, Hostrupsgade 41,
Silkeborg og har ikke givet anledning til bemærkninger.
Regnskabet kan opgøres således, idet regnskab 2015 er opført til sammenligning.
Hele 1.000 kr.
Indtægter
Driftstilskud fra Silkeborg Kommune
Sponsorat fra Jyske Bank
Øvrige sponsorater
Lejeindtægter
Offentlig åbning i skøjtehallen, inkl. udleje af skøjter
Cafedrift
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
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Regnskab
2015

Regnskab
2016

4.534
550
44
3.101
444
254
42
8.969

4.670
550
53
2.999
470
416
25
9.183

Udgifter
Cafe, varekøb
Personaleudgifter
Købt arbejdskraft
Husleje
El, varme og vand
Renholdelse
Administration
Salgsomkostninger
Vedligeholdelse
Øvrige udgifter
Hensættelse til energiprojekt
Udgifter i alt
Resultat før finansielle poster
Afskrivninger
Over-/Underskud før skat
Skat af årets resultat (udskudt skatteaktiv)
Årets underskud (-)/overskud herefter
Aktiver
Indretning
Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt
Varebeholdning
Likvid beholdning
Tilgodehavender:
Salg af tjenesteydelser m.v.
Moms
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periode afgrænsning
Omsætningsaktiver i alt

Passiver
Egenkapital:
Grundkapital
Overført resultat primo
Tilbageførsel tidl. aktiveret udskudt skat
Årets overskud
Andre hensatte forpligtelser, energiprojekt m.m.
Modtagne deposita
Lån Silkeborg Kommune (lån 6 mio. afdraget i 4
år med 250.000 kr.)
Kortfristede gældsforpligtelser:
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

378
1.351
230
4.128
1.029
157
451
23
444
5
350
8.546

659
-292
367
-140
227

637
-286
351
0
351

1
176
177
2
3.144
17
313
13
0
0
343
3.666

-2.792
-773
348

Jyske Banks sponsorat på 550.000 kr. årligt bortfalder i 2018.
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198
1.361
232
3.981
1.063
142
423
13
367
28
500
8.309

300
-3.217

-2.917
965
101
5.000
247
270
3.666

For at sikre en stabil økonomi ved bortfald af sponsoratet har sportscentret af Byrådet 23.
februar 2015 fået godkendt afdragsfrihed på et kommunalt lån på 6 mio.kr. frem til og med
2020, dog under forudsætning af, at det årlige afdrag på 250.000 kr. opsamles og bruges til
etablering af energibesparende foranstaltninger senest i 2017. Dette med henblik på opnåelse
af energimæssige driftsbesparelser fremadrettet.
I regnskabet har revisionsfirmaet oplyst følgende i note 20:
”Institutionen har med virkning fra 1. januar 2016 ændret praksis med hensyn til aktivering af
udskudt skat. Institutionen er ikke skattepligtig, og det er ikke sandsynligt at institutionen vil
kunne komme til at modregne underskud fra tidligere år såfremt institutionen på et senere
tidspunkt skulle blive skattepligtig.”
Sportscentret oplyser, at virkningen af ovenstående ændring ikke påvirker årets resultat, men
af balancesummen reduceres med 773.000 kr.

Bilag
1 (Årsregnskab 2016 - 6397906)
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10 (Offentlig) Drøftelse af muligheder for ekstra vandtid i
kommunens svømmehaller
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-04135

Resume
Udvalget drøfter muligheder for ekstra vandtid i kommunens svømmehaller.

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


at sagen drøftes.

Beslutning
Drøftet med henblik på endelig behandling i august 2017.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har på tidligere møder drøftet mulighederne for at bevilge
ekstra midler i indeværende budgetår til muliggørelse af ekstra offentlig åbningstid samt
eventuelle muligheder for flere foreningstimer.
Idrætsinspektøren deltager på mødet og fremlægger mulige konsekvensberegninger for ekstra
vandtid.
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11 (Offentlig) Evaluering af Silkeborgudstillingen 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2013-59841

Resume
Silkeborgudstillingen afholdes hvert andet år, og har været afholdt i april måned 2017.
Udstillingen arrangeres og faciliteres af Silkeborg Kulturråd. I år har udstillingen være
Dépasser – Cobra Revisited. Det har været en udstilling med fire kunstneres refleksioner og
respons på Cobras ideer. Der har også været læsekredse, hvor kunstnerne har inviteret til
diskussion med basis i Cobrarelateret litteratur. Der foreligger nu evaluering af udstillingen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborgudstillingen afholdes hvert andet år og arrangeres og faciliteres af Silkeborg Kulturråd
på baggrund af retningslinjer for udstillingen. Silkeborg Kulturråd overlader til Akademirådet at
udpege to censorer til hver udstilling.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger 60.000 kr. pr. udstilling. Derudover har Statens
Kunstråd støttet 2017-udstillingen med 35.000 kr.
Silkeborgudstillingen 2017 har titlen "Dépasser - Cobra Revisited". Den viste fire af Danmarks
mest interessante samtidskunstneres refleksioner over og respons på avantgarde bevægelsen
Cobras initiativer og idéer. Der har været tre stedsspecifikke værker i Silkeborg by samt en
mad-performance.
Udover værkerne har der tilknyttet udstillingen været Cobra Reading Circles, som var
læsekredse, hvor kunstnerne enkeltvis inviterede ind til at diskutere Cobrarelateret litteratur i
relation til deres arbejde.
Silkeborg Kulturråd har udarbejdet evaluering af årets udstilling.
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Silkeborgudstillingen har haft svære vilkår ved, at der ikke er udstillingsfaciliteter. Silkeborg
Kulturråd konkluderer, at tiden er til at evaluere og justere på vilkårene og
optimere konceptet for fremtidige udstillinger.

Økonomi
Der afsættes årligt 30.000 kr. til Silkeborgudstillingen på bevilling 34.

Bilag
1 (Evaluering maj.2017 - silkeborgudstillingen 2017 - 6395686)
2 (Silkeborgudstilling 2017 regnskab - 6393244)
3 (Billeder fra Silkeborgudstillingen 2017 - 6395685)
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12 (Offentlig) Tilskud til Automania Silkeborg
Automobilfestival 2017
Sagsbehandler: dr10004
SagsID: EMN-2017-03086

Resume
Automania søger om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Automania Silkeborg
Automobilfestival i 2017. Der søges om tilskud til markedsføring, øget sikkerhed, telte,
lydanlæg, og toiletvogne. Automania finder sted 25. – 27. august 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller ansøgningen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets
stillingtagen og drøftelse.

Beslutning
Udvalget anerkender Automania som en event, der markedsfører Silkeborg, men finder ikke at
ansøgningen falder inden for formålet med puljen ”frie midler til kulturelle aktiviteter”.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 03-05-2017

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Foreningen Automania søger om tilskud til gennemførelse af Automania Silkeborg
Automobilfestival 25. – 27. august 2017.
Foreningen søger om et tilskud på 50.000 kr. til ekstra omkostninger til øget sikkerhed, telte,
toiletvogne, lydanlæg og markedsføring. Festivalen afholdes for 12. gang.
Ansøger skriver blandt andet i sin ansøgning:
”I 2017 fortsætter Automania med træf for mærkeklubber på torve og pladser, ligesom
Søtorvet og Avistorvet bliver centrum for biltræf som sædvanligt. Traditionelt afvikles der
racerløb på Søvej, som er Danmarks smukkeste racerbane og hvis eneste konkurrenter er
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København og Aarhus. Så det er godt gået at vi i Silkeborg kan præsentere racerløb midt i
byen. Silkeborg Tekniske Skole plejer at arrangere sæbekasseløb for eleverne med stor
succes. Der arrangeres ”Classic Street” på området mellem rådhuset og Søjlehuset, hvor der
bliver boder med biludstillinger, vintage-marked og salg af bilrelaterede ting.
Der bliver opstillet et stort festtelt på Jyske Banks parkeringsplads til VIP-lounge og aftenfest.
I år har vi øgede udgifter, fordi vi laver 2 nye arrangementer i anledning af “Kulturby 2017”,
nemlig en militærhistorisk udstilling i Lunden og en exceptionel biludstilling i Torvets p-kælder,
som vi har fået lov til at låne. Det kræver flere materialer til afspærring og markedsføring,
ligesom der kræves bevogtning i døgndrift af vagtfirma. Selv med tilskud fra kommunen vil det
tære på vores egenkapital, men det er jo “once-in-a-lifetime” med Kulturby 2017.”
Budget
Udgifter
Markedsføring, program m.m. internet
Leje telte, halm, toiletvogne m.m.
Lydanlæg
Affaldshåndtering, fejning, diverse
Jazzmusik
Forplejning hjælpere + deltagerfest
Udgifter til militærhistorisk udstilling i Lunden,
specialudstilling P-kælder og vagtværn
Udgifter i alt
Indtægter
Sponsorater, bannersalg m.m.
Tilskud Silkeborg Kommune
Stande ”Classic Street”
Øvrige indtægter
Indtægter program
Foreningen dækker selv
Indtægter i alt

Kr.
50.000
66.800
14.000
17.700
3.000
10.000
20.000
181.500
97.000
50.000
6.000
6.000
10.000
12.500
181.500

Foreningens egenkapital pr. 31. december 2016 udgjorde 143.000 kr.
Automania Silkeborg Automobilfestival er gratis for både tilskuere og deltagere. Der blev i
anledning af 10-års jubilæet i 2015 ydet et tilskud på 50.000 kr. I 2016 blev der bevilget et
tilskud på 20.000 kr. Tilskuddene blev finansieret af midler til fritidsaktiviteter udenfor
folkeoplysningsloven.
Markedsføring sker gennem en avis, som husstandsomdeles i hele kommunen og samtidig
fungerer som program. Arrangøren ønsker TV-spots på TV2s regionale stationer, ligesom der
vil ske markedsføring i Herning og Aarhus i lokale dagblade og ugeaviser.

Bilag
1 (budget2017 - 6324785)
2 (Årsregnskab 2016 - 6324784)
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13 (Offentlig) Kjellerupegnens Kunstsamling søger om
tilskud til Skulpturby Kjellerup
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-02724

Resume
Kjellerupegnens Kunstsamling ønsker at arrangere Skulpturby Kjellerup. Skulpturby Kjellerup
vil sætte fokus på kunsten og byen ved at vise kvalitetskunst i det offentlige rum til glæde for
mange. 25 lokale og udefrakommende kunstnere inviteres til at udstille deres kunst i Kjellerup
by. Skulpturerne kan købes og vil blive udskiftet løbende. Det er tanken, at udstillingen skal
vare et år med mulighed for forlængelse. Der søges om tilskud på 50.000 kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller ansøgningen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets
drøftelse og stillingtagen.

Beslutning
Der kan ydes et tilskud på 40.000 kr.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kjellerupegnens Kunstsamling søger om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af projektet
Skulpturby Kjellerup i 2018 - 2019.
Kjellerupegnens Kunstsamling er en selvejende institution, som har til formål at fremskaffe og
indkøbe kunst til udstilling eller udsmykning i Kjellerup og omegn.
Med Kjellerup som skulpturby ønsker ansøger at sætte fokus på kunsten, på byen og skabe
nogle spændende oplevelser, som kan være interessante for den lokale befolkning,
kunstinteresserede, turister og gæster i byen.
Ansøger skriver bl.a. i ansøgningen:
”25 lokale og udefrakommende kunstnere inviteres til at udstille deres kunst i form af
skulpturer op på centrale pladser og steder i Kjellerup By. Dansk Billedhuggersamfund
konsulteres evt. ved udvælgelse af kunstnere og skulpturer.
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Torve, lokale institutioner som Mosaikken, Arena Midt og Krabbes Grønne Ring tænkes
inddraget.”
Kjellerupegnens Kunstsamling har hentet inspiration fra Give Skulpturby og fået rådgivning
derfor omkring udstilling, økonomi m.m.
Det er planen, at udstillingen skal åbnes primo 2019 – således at den inkluderes i Kjellerups
fejring af sit 150-års jubilæum. Der er kloakrenovering i gang i Kjellerup med store
opgravninger, og udstillingsperioden kan først gå i gang når opgravningsarbejdet er færdigt.
En stor del af planlægningen, bl.a. indgåelse af aftaler og produktion af
markedsføringsmaterialer, vil finde sted i 2018, hvorfor ansøger ønsker et eventuelt tilskud
udbetalt i 2018.
Budget
Udgifter
Afhentning og opstilling af skulpturer
Forsikring
Kataloger, folder, app m.m.
Udgifter i alt
Indtægter
Salg af kunstværker (10%)
Sponsorer
Frivilligt arbejde
Søger Silkeborg Kommune
Indtægter i alt

Kr.
100.000
15.000
40.000
155.000
15.000
80.000
10.000
50.000
155.000

Kunstværkerne er til salg og kunstnerne får 80 % af salgsprisen. 10 % går til arrangør til
administration, forsikring m.m. De resterende 10 % fordeles blandt de kunstnere, som ikke
sælger noget.
Ansøgers egenkapital udgjorde pr. 31. december 2016 392.000 kr.
Markedsføring vil ske ved annoncer i lokale medier, TV-Midtvest, TV Øst, facebook, turisttavler,
hjemmeside og en trykt folder. Der vil blive udviklet en app med oversigt over skulpturerne
samt et turforslag, så man kommer rundt til skulpturerne og samtidig får sund motion.
Kulturrådet udtaler:
”Kjellerupegnens Kunstsamling har til formål at få kvalitetskunst i det offentlige rum til glæde
for mange. Kunstsamlingens område udgør den gamle Kjellerup Kommune.
Formålet med Kjellerup som Skulpturby er at sætte fokus på kunsten, på byen og skabe nogle
spændende oplevelser, som kan være interessante for den lokale befolkning,
kunstinteresserede, turister og gæster i byen.
25 lokale og udefrakommende kunstnere inviteres til at stille deres kunst i form af skulpturer
op på centrale pladser og steder i Kjellerup By.
Dansk Billedhuggersamfund konsulteres evt. ved udvælgelse af kunstnere og skulpturer.
Silkeborg Kulturråd er enig om, at intentionen med Skulpturby Kjellerup er god.
Rådet anbefaler dog genbehandling af ansøgningen, når kunstnerne til arrangementet er
navngivet, og der er indgået aftale med Dansk Billehuggersamfund om at agere jury.
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Som sagt er det et godt initiativ, og Kulturrådet anbefaler støtte til opstart, hvis ovenstående
anbefalinger følges.”

Økonomi
Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil skulle afholdes af puljen ”de
kulturelle frie midler” i 2018.
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14 (Offentlig) SCC søger tilskud til Silkeborg Country
Music Festival 2017
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-03778

Resume
Scandinavian Country Club søger om tilskud på 285.000 kr. til foreningen for at sikre Silkeborg
Country Festivals fundament, så der fortsat kan arrangeres festivals fremover. Derudover
søges om en underskudsgaranti på 100.000 kr. til afvikling af dette års og eventuelle
fremtidige festivaler. I år finder festivalen sted i Indelukket 10. - 12. august 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes en underskudsgaranti til festivalen i 2017 på op til 60.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Scandinavian Country Club (SCC) søger om tilskud til foreningen på 285.000 kr. således at
foreningen har økonomisk kapacitet til at arrangere festivaler fremover. Derudover søges om
en underskudsgaranti på 100.000 kr. til dette og fremtidige festivaler.
SCC arrangerer for 32. gang Silkeborg Country Festival i Indelukket i dagene 10. – 12. august
2017. I programmet er der både danske og udenlandske navne. Der forventes ca. 1.200
gæster pr. dag.
Det ansøgte beløb på 285.000 kr. til foreningen fremkommer således:
Udgifter
Koncerter og udgifter til bands
Indleje af scene og lydanlæg samt 2 proff. vagter
Daglig drift og administration af festival – internet, kopimaskine, tlf m.m.
Leje lagerkapacitet
Markedsføringstilskud
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Kr.
200.000
25.000
25.000
20.000
15.000

Det har fra starten været arrangørernes mål at arrangere festivaler uden kommunal støtte,
men de seneste år har det ikke været muligt. Således har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
tidligere bevilget følgende tilskud til SCC og festivalen:
År
2012
2013
2014
2015
2016

Form for tilskud
Underskudsgaranti
Underskudsgaranti
Tilskud til forening
Underskudsgaranti
Underskudsgaranti

Kr.
40.000
75.000
150.000
100.000
75.000

Bemærkninger

Se *
Ej udbetalt

*Festivalen i 2013 gav et underskud på 269.000, som skyldtes fald i festivalgæster på grund
af dårligt vejr. Egenkapitalen var pr. 31. december 2013 på 87.255 kr. Hvis ikke festivalen
havde fået underskudsgarantier fra Silkeborg Kommune i 2012 og 2013 ville egenkapitalen
have været negativ.
Efter foreningens henvendelse og en beskrivelse af festivalen var der en tro på, at festivalen
gennem diverse ændringer samt med en økonomisk håndsrækning i en toårig periode ville
kunne klare sig selv, som den hidtil havde gjort. Det blev derfor besluttet at støtte festivalen
frem mod at finde den ”rigtige” fremtidige model for afholdelse af festivalen. Denne støtte
bestod i økonomisk hjælp i 2 år, fordelt ved et tilskud til foreningen på 150.000 kr. i 2014 og
en underskudsgaranti til 2015 festivalen på 100.000 kr. Festivalen gav i 2015 et overskud på
9.320 kr., som blev udloddet til foreningsarbejde, jævnfør reglerne for momsfritagelse.
Festivalen er momsfritaget. Dette bevirker, at festivalen er fritaget for at afregne moms af
indtægterne fra entre og salg af mad- og drikkevarer. Derudover betyder det, at et eventuelt
overskud ikke må henlægges til kommende år, men skal udloddes til foreningslivet. Et tilskud
til foreningen må foreningen beholde. Hvis der er overskud, kan pengene føres tilbage til
foreningen, hvis pengene også var der før afholdelse af festivalen.
Den seneste festival i 2016 endte (efter udbetaling af underskudsgaranti) med et underskud
på 166.000 kr og en egenkapital nede på 24.000 kr. Årsagen var svigtende billetsalg. En
konkurrerende festival havde valgt at holde sin indendørs festival i ugen før Silkeborgfestivalen. Vejrudsigten lovede regn, som desværre viste sig at holde stik. En anonym giver,
som er trofast gæst på festivalen, donerede efter festivalen 200.000 kr. Som hjælp til
festivalen fremover, har samme giver ydet 200.000 kr. til festivalen under forudsætning af, at
foreningens bestyrelse består.
Med denne økonomiske håndsrækning og det ansøgte tilskud fra Silkeborg Kommune vil
festivalen have et solidt økonomisk fundament til at arrangere festivaler i fremtiden. En for lille
egenkapital gør det umuligt at drive festivalen, da mange udgifter forfalder før indtægterne
kommer ind. Ansøger oplyser, at manglende tilførsel af midler kan betyde, at festivalen i år vil
blive den sidste.
For at imødegå konkurrencen fra andre festivals er billetprisen sat ned. Udgifterne bliver
reduceret ved at undlade at arrangere festival camp. I stedet lejes der pladser på en af byens
campingpladser. Der bliver besparelser ved ændret indretning på festivalpladsen.
Trods et reduceret budget vil der stadig kunne bydes på et godt musikprogram og i det hele
taget sørges der for, at de ændrede tiltag ikke går ud over publikum. Programmet består bl.a.
af Music Road Pilots & Sarah Jory, Julie Burton & Peter West Band,
Bibbi & Snif, Jonny Horsepower og Mark Schedler & Memphis Boulevard.
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Budget

Festival 2017
kr.

Udgifter
Kunstnere incl. ophold, fortæring m.m.
Scene, lyd, lys m.m.
Leje kontorvogne, sanitetsvogne m.m.
Varekøb (øl, vand,vin m.m.)
Markedsføring
Vederlag foreninger, vagtselskaber m.m.
Koda
Forsikringer
Blad, program og hjemmeside
Porto og gebyrer
Software
Telefon
Bespisning af hjælpere
Diverse
Renovation
Abonnementer og blade
Mødeudgifter
Kontorartikler og regnskabsassistance
Bankgebyrer
Udgifter i alt
Samlede udgifter festival og forening
Indtægter
Gaver og bidrag
Entre x a kr.
Stadepladser
Salg af varer
Annonceindtægter
Salg af returpant
Campingleje
Kontingenter
Indtægter i alt
Samlede indtægter festival og forening
Resultat

Forening 2017 kr.

445.000
127.000
160.000
110.000
30.000
55.000
21.803
14.381
5.000
2.000
1.684
22.353
4.000
20.000
14.000

1.032.221

3.000
2.000
5.500
5.000
15.500
1.047.721

200.000
500.000
20.000
300.000
15.000
5.000
13.490
1.053.490

15.000
15.000
1.068.490
20.769

SCC havde pr. 30. september 2016 en egenkapital på 24.532 kr. Denne er efterfølgende
steget med 200.000 kr. som følge af bidrag fra anonym giver.
Ansøger oplyser, at festivalen trækker gæster fra hele Danmark, og der kommer gæster fra
Norge, Tyskland og Sverige. Hoteller og campingpladser tæt på Indelukket har fuldt booket
under festivalen, og der bor også festivalgæster længere væk fra festivalpladsen. Mange
gæster opholder sig mindst 3 dage i byen. Derudover er hovedparten af de frivillige hjælpere
udenbys fra og de skal derfor også have ophold.
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Markedsføring af festivalen vil ske ved annoncering i lokale aviser, i festivaltillæg fra
landsdækkende aviser samt enkelte tyske og norske country relaterede magasiner og
websider. Der købes plads på infotavler ved indfaldsvejene til Silkeborg. Derudover forventes
redaktionel omtale i både lokale aviser og i tyske og norske country relaterede magasiner og
websider. SCC har både hjemmeside og facebook profil, og der købes annoncer på facebook og
DBA web.
Som nævnt forventes ca. 1.200 gæster pr. dag i 2017. Udviklingen i antal gæster/solgte
billetter ser således ud:
År

Antal dage for
Antal gæster*
Pris for
partoutbillet
partoutbillet
2009
3
1752 x 3 750
2010
3
1558 x 3 775
2011
3
1400 x 3 795
2012
3
1452 x 3 795
2013
2
1208 x 2 500
2014
2
980 x 2 550
2015
2
1175 x 2 700
2016
2
950 x 2 900
2017
2
1200 x 2 650
*Antal gæster er lidt højere end det anførte, idet 1 dags-gæster og børn ikke er med i
opgørelsen.
Silkeborg Kulturråd udtaler:
”Silkeborg Countryfestival – SCC har i mere end 30 år afviklet en årlig festival på Indelukkets
friluftsscene med et varieret program af internationale og nationale kunstnere inden for genren
Country and Western.
Igennem årene har festivalen præsenteret markante navne inden for genren og desuden skabt
en særlig stemning, når deltagere i festivalen indtager byen, bl.a. med en åbning på torvet
med ægte westernstemning.
Efter et par år med forsøg på at gøre programmet mere bredt, f.eks. med indslag af orkestre i
den traditionelle dansktopgenre, er man nu vendt tilbage til et mere afgrænset koncept inden
for Country and Western og den særlige amerikanske tradition for sangskrivning.
Festivalen har i flere år kørt med et økonomisk underskud, som er blevet dækket af private
donationer og en underskudsgaranti fra Silkeborg Kommune. I 2016 blev Silkeborg kommunes
underskudsgaranti på 75.000 kr. således benyttet.
Silkeborg Kulturråd finder, at Silkeborg Countryfestival stadig er en markant begivenhed i byen
med et særligt koncept, som skiller sig ud fra andre kulturelle begivenheder. Det klæder
festivalen, at man nu er vendt tilbage til et program, som mere tydeligt præsenterer genren
Country and Western.
Vi anbefaler derfor, at Silkeborg Kommune også i år imødekommer festivalens ansøgning om
en underskudsgaranti.
Såfremt at festivalen også i år viser sig at give et økonomisk underskud, vil vi opfordre
arrangørerne til at overveje, hvorvidt festivalen fremover kan gennemføres i et mindre
volumen uden at slække på programmets egenart som repræsentant for genren Country and
Western. Med andre ord vil vi anbefale kvalitet frem for kvantitet.”
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Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 19. maj 2017
313.560 kr. Et eventuelt tilskud eller underskudsgaranti vil blive fratrukket dette beløb.

Bilag
1 (Ansøgning Silkeborg Kommune Kultur - 6368322)
2 (Regnskab 2015-2016 - 6368282)
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15 (Offentlig) Ansøgning om økonomisk støtte til Tour de
Gudenaa 2017
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-03996

Resume
Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) søger i samarbejde med Silkeborg Kajakklub, Ans IF,
Tange Roklub, Kajakklubben Gudenå og Randers Freja Triatlon om økonomisk støtte til
arrangementet Tour de Gudenå.

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


at ansøgningen behandles.

Beslutning
Udvalget yder et tilskud på 50.000 kr. fra Bevilling 34, Øvrige Aktiviteter.
To medlemmer, Rune Dreier Kristensen og Peter Nygaard Jensen, deltog ikke i sagens
behandling på grund af inhabilitet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tour de Gudenaa arrangeres i år for 50. gang og har således jubilæum. Løbets hovedevent er
kajakløbet med mulighed for start på Silkeborg Langsø og i Ans med mål ved Justesens plæne
i Randers.
Arrangørerne anfører i ansøgningen, at arrangementet med tiden er blevet udvidet med andre
side- og forevents i Silkeborg og ønskes i år gennemført som et multisports- og
outdoorarrangement med bl.a. muligheden for at gennemføre distancerne på Stand-Up-Paddle,
Dansk Mesterskab i kajakslalom i vandfaldet ved Papirfabrikken, Kom-og-prøv tilbud på
Silkeborg Langsø og i Ans i et samarbejde mellem DKF/DGI/DIF.
Der søges om et engangsbeløb på 75.000 kr. samt en underskudsgaranti på 75.000 kr.
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Det ses af budgettet for løbet, at det med bevilgede tilskud fra Sport Event Danmark og
Silkeborg og Randers kommuner balancerer med et deltagerantal på 875 i forskellige
discipliner.

Økonomi
Der er på Bevilling 34, Sted 375130 Øvrige Aktiviteter budgetmæssig dækning til et tilskud på
50.000 kr.

Bilag
1 (Ansøgning om økonomisk støtte til Tour de Gudenaa 2017 - 6391975)
2 (TdG budget 2017 - 6391976)
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16 (Offentlig) Ansøgning om underskudsgaranti til
motionscykelløbet Silkeborg Cycle Challenge
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-03995

Resume
SIF Cykling og DGI Midtjylland søger om underskudsgaranti til motionscykelløbet Silkeborg
Cycle Challenge.

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


at ansøgningen behandles.

Beslutning
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet udvalget ikke finder, at ansøgningen falder inden for
formålet med puljen ”frie midler til kulturelle aktiviteter”.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
SIF Cykling og DGI Midtjylland har taget initiativ til etablering af et nyt motionscykelløb;
Silkeborg Cycle Challenge til afvikling første gang 15. juli 2017. Anledningen sker som en del
af Silkeborg IF´s 100 års jubilæum, men løbet er planlagt til at være en tilbagevendende
begivenhed hvert år i sommerferien.
Løbet kan ifølge arrangørerne udnytte den mulighed, der er for ”hul i løbskalenderen” i
sommerferieperioden, hvor der arrangeres få motionscykelløb. Løbet er opbygget som et
sløjfeløb med 3 ruter, alle med FDM Jyllandsringen i Resenbro som udgangspunkt. Der er
således indgået et samarbejde med FDM Jyllandsringen som start- og målområde.
De tre ruter har stigende sværhedsgrad til forskellige målgrupper; se beskrivelse på
https://www.dgi.dk/cykling/landevejscykling/artikler/cykelloeb-indtager-fdm-jyllandsringen
Der søges om en underskudsgaranti på 40.000 kr. Det ses af budgettet for løbet, at det
balancerer ved et forventet deltagerantal på 600.
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Bilag
1 (Ansøgning om underskudsgaranti - 6391973)
2 (Budget for Silkeborg Cycle Challenge 2017 - 6391972)
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17 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2016 for
KunstCentret Silkeborg Bad
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-03814

Resume
Godkendelse af regnskab 2016 for KunstCentret Silkeborg Bad i henhold til de godkendte
vedtægter for KunstCentret Silkeborg Bad.

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


at årsrapporten godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Museet sender årsrapporten 2016 med status pr. 31. december 2016 og ledelsesberetning for
2016.
Årsrapporten for 2016 udviser et underskud på 470.356 kr. der overføres til egenkapitalen.
Egenkapitalen er herefter ved udgangen af 2016 4.701.585 kr. mod 5.171.941 kr. i 2015.
Regnskab (1.000 kr.)
Tilskud Silkeborg Kommune
Driftstilskud, ejendomme
Periodisering tilskud tagrenovering
Afgift for vandtapning
Lejeindtægter
Bidrag fra fonde
Bidrag fra Silkeborg Bads Venner
Kunstsponsorer/Erhvervsklub
Entreindtægter
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2015
3.239
1.825
-285
436
651
355
432
268
953

2016
3.316
1.825
-285
478
662
1.151
483
184
568

Omvisninger
Arrangementer
Salg Café
Salg butik
Indtægter i alt

82
31
1.661
513
10.162

25
82
1.303
402
10.194

9.499

10.676

52

11

Status pr. 31. december 2016
Aktiver:
Materielle anlægsaktiver
Tilgodehavender
Omsætningsaktiver
I alt aktiver

8.858
214
8.194
17.051

8.312
1.840
7.876
16.188

Passiver:
Egenkapital
Gæld
I alt passiver

5.172
11.880
17.051

4.702
11.487
16.188

Udgifter i alt
Finansielle poster i alt

Udvikling i besøgstal:
År
2013
2014
2015
2016

Antal
25.358
18.153
35.957
28.025

Museets ledelse anfører blandt andet i ledelsesberetningen:
”Der blev over året vist syv store udstillinger, hvoraf to som et forsøg havde udstillingsperioder
på godt seks måneder. Dertil det lille ottende eksperiment ”Kvindeværk” på Kurbygningens
facade i anledning af 100-året for Kvindelige Kunstneres Samfund. I godt et halvt år vistes den
store skulpturudstilling PULS.
I løbet af august blev den første S.E.S. Sculpture Experiment Silkeborg installeret i parområdet
med åbning den 20. august, hvorfra den løb i 5 uger. Det blev en rigtig god start på et nyt
projektformat for aktivitet i parkområdet.
Økonomisk resulterede 2016 i et planlagt underskud, i alt 370.356 kr. efter afskrivninger,
svarende til en afvigelse på 485.890 kr. Det planlagte underskud kommer af bestyrelsens
beslutning i forlængelse af regnskabsafslutning fra året før (2015) om at kanalisere dette års
overskud ind i driften 2016 til understøttelse af en række øremærkede aktiviteter. Underskud
2016 regulerer således den øremærkede pulje under egenkapitalen.”

Bilag
1 (Årsrapport 2016 - 6371952)
2 (Underskrifter på årsrapport 2016 - 6371992)
3 (Rapportering 2016 - 6371951)
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18 (Offentlig) Årsrapport 2016 for Fonden Musik- og
Teaterhuset
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-03869

Resume
Årsrapport 2016 for Fonden Musik- og Teaterhuset til orientering. Revisionsfirmaet BDO har
revideret årsrapporten og udarbejdet revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning
til bemærkninger.

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


at årsrapporten tages til orientering

Beslutning
Indstillingen godkendt. Udvalget anmoder om, at der fremover af årsrapporten fremgår
særskilte opgørelser for Musik- og Teaterhuset og Kedelhusets resultater.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Fonden Musik- og Teaterhuset sender årsrapport 2016 til orientering.
I henhold til ”Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset,
Silkeborg” vedrørende driften af Jysk Musikteater skal Fondens årsrapport med
revisionsprotokollat indsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering. Relevant
statistik, der følger udviklingen i arrangementer samt besøgstal findes i årsrapporten.
Årets resultat efter afskrivninger og skat et overskud på 506.310 kr. mod et underskud på
152.715 kr. i 2015.
Arrangementer – antal forestillinger 2014 – 2016
2014
160

2015 (inkl. Kedelhuset)
216
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2016 (inkl. Kedelhuset)
304

Besøgstal – antal personer 2014 – 2015
2014
51.428

2015
60.384

Bilag
1 (Årsrapport 2016 - 6399419)
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2016
69.194

19 (Offentlig) Evaluering af rammeaftale mellem Silkeborg
Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2013-59982

Resume
Rammeaftalen mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset er indgået for 1.
januar 2014 - 31. december 2017. Der foreligger nu evaluering af aftalen.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller evalueringen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets
orientering.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den nuværende rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset er
indgået for 1. januar 2014 - 31. december 2017. Der foreligger nu evaluering af denne aftale.
Med baggrund i evalueringen er der igangsat proces for indgåelse af en ny rammeaftale fra
2018.

Bilag
1 (Evaluering af rammeaftale - 6371585)
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20 (Offentlig) Jysk Musikteater søger tilskud til årlig
musical som del af deres rammeaftale med Silkeborg
Kommune
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-03864

Resume
I en årrække har fonden Musical Silkeborg (JMTS) stået for en stor årlig opsætning af en
musical i Silkeborg. Fonden Musical Silkeborg har nu overgivet musicalproduktionen til JMTS.
JMTS søger om, at tilskud til årlig musicalproduktion kan indgå i rammeaftalen med Silkeborg
Kommune. Samtidig søges om tilskud til fremtidige forestillinger fra 2018, idet der senest er
bevilget tilskud til musical i 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at musicalproduktion lægges ind i fremtid rammeaftale mellem Fonden Jysk Musikteater
og Silkeborg Kommune
 at der ydes tilskud til årlig musicalproduktion på 150.000 kr. pr. år

Beslutning
Der ydes et tilskud på 150.000 kr. til musicalproduktion i 2018. Fremtidigt tilskud drøftes i
forbindelse med indgåelse af ny rammeaftale med Fonden Jysk Musikteater og Silkeborg
Kommune.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Fonden Jysk Musikteater (JMTS)søger om, at den fremtidige rammeaftale om drift af
musikteatret også skal omfatte musicalproduktioner.
JMTS overtager musicalproduktionen fra fonden Musical Silkeborg. Der er produceret musicals
og opført egenproducerede musicals i Jysk Musikteater siden 2007. Fonden Musical Silkeborg
blev stiftet i 2009 og har indtil 2016 stået for de årlige musicals. I 2016 skete
musicalproduktionen i JMTS´s regi på baggrund af organisationsændringen.
Om organisationsændringen oplyser ansøger bl.a.:
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”Der er tale om en organisatorisk forandring, der ikke får konsekvenser for hverken de frivillige
eller sponsorerne.
De frivillige er stadig organiseret i Silkeborg Musik & Teaterensemble, og sponsorerne vil
opleve at konceptet og brandet fortsætter og forbedres løbende.
En placering af musicalaktiviteterne i regi af JMTS har flg. fordele:
•
En mere stabil og velkonsolideret fremtidsudsigt for
musicalproduktion i Silkeborg.
•
Besparelser i den daglige administration.
•
Bedre muligheder for langsigtet indkøb af rettigheder.
•
Et forbedret sponsorkoncept.”
JMTS modtager årligt tilskud til driften af huset på baggrund af rammeaftaler mellem JMTS og
Silkeborg Kommune. Rammeaftalerne har hidtil været 4-årige, og der skal indgås ny aftale fra
2018. Processen for ny aftale er gået i gang, og det forventes, at en ny aftale bliver indgået i
efteråret 2017.
JMTS søger om årligt tilskud på 150.000 kr. til musicalopsætninger fremover
Hidtil har tilskud til musicals været bevilget for en kort årrække af gangen. Hvis
musicalproduktion bliver en del af fremtidig rammeaftale, vil det være hensigtsmæssigt, at der
bevilges tilskud til musicals for den samme periode, som rammeaftalen løber.
Om musicalopsætninger oplyser ansøger bl.a.:
”Medtaget de to første forestillinger i regi af Silkeborg Musik- & Teaterensemble er vi i 2017
nået til opsætning nr.11. Repertoiret har indbefattet både de store klassikere og nytænkning i
opsætninger der har vakt opsigt og givet positiv respons i musicalbranchen i Danmark.
• Kunstnerisk niveau
Det kunstneriske niveau har hele vejen igennem været højt. Kombinationen af professionelle
og amatører har udfoldet sig på smukkeste vis således, at begge parter løfter og inspirerer
hinanden. Der står i dag stor respekt om Silkeborg-produktionerne i den danske teaterverden.
Det medfører, at Musical Silkeborg kan tiltrække de bedste skuespillere og instruktører i
Danmark. Scenografi, lys og lyd er ligeledes på et niveau der aftvinger stor respekt i branchen.
• Branding
Musicalopsætningerne har været med til at brande Silkeborg, som en fremtrædende kulturby i
Danmark. Forestillingerne trækker hvert år publikum fra hele landet. For Jysk Musikteater har
brandingværdien indiskutabelt været enorm. Musicalopsætningerne har siden starten i 2007
bibragt Jysk Musikteater profil, tyngde og national opmærksomhed.
• Sponsorer
Musical Silkeborg har i dag en helt forrygende opbakning fra sponsorerne. Omkring 80
virksomheder bakker op om musicals i Silkeborg. Sponsorerne repræsenterer mange af
Silkeborgs små og mellemstore virksomheder, men også egnens store koncerner har igennem
10 år været at finde blandt sponsorerne.
Sponsortegningen varetages af musicalens frivillige ambassadørgruppe.
• Frivillige
Musical Silkeborg har i dag 150 frivillige deres indsats udgør en krumtap i projektet. De
frivillige varetager en lang række produktions-, service- og afviklingsopgaver: Musical
Silkeborg har skabt en stærk kultur hvor de frivillige er helt afgørende for projektets
gennemførelse.
• Publikum
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Musicalopsætningerne trækker hvert år 7-10.000 publikummer fra hele Danmark til Jysk
Musikteater. Musicalen vækker stor medieinteresse lokalt, regionalt og nationalt.”
I 2017 vil der blive opført musicalen Cabaret.

Budget for 2017-opsætning
Cabaret
Indtægter
Billetsalg m.m.
Sponsorer m.m.
Silkeborg Kommune
Indtægter i alt
Udgifter
PR og markedsføring
Produktionsomkostninger
Personale m.m.
Administration
Udgifter i alt
Driftsresultat

I 1.000 kr.

Regnskab
musical 2016

Regnskab
musical 2015

1.810
1.317
150
3.277

1.551
2.472
150
4.173

1755
1697
150
3602

385
1.098
1.872

483
1.142
2.492
86
4.203
-30

687
1105
1939
105
3.836
-234

3.355
-78

Kulturrådet udtaler:
”Musical Silkeborgs aktiviteter har siden starten i 2007 haft en fagligt høj kvalitet. Der er tale
om forestillinger, som bæres af professionelle kræfter under inddragelse af talentfulde ikkeprofessionelle aktører og et korps af frivillige hjælpere. Musicalen er en vægtig
kulturbegivenhed i Silkeborg.
Musical Silkeborg har i årenes løb modtaget støtte i form af enten tilskud eller
underskudsdækning. Disse midler ønskes nu permanent bevilget i form af et forøget beløb på
rammeaftalen på 150.000 kr., idet det er besluttet at Musical Silkeborg fremover indgår i Jysk
Musikteaters virksomhed.
Denne organisatoriske ændring vil medføre en øget administrativ smidighed i
musicalproduktionen og besparelser i forhold til den hidtidige praksis. Den vil samtidig
knæsætte Jysk Musikteater som egentlig producent af musicals som scenekunst.
Silkeborg Kulturråd hilser Jysk Musikteaters nye status som producent af forestillinger
velkommen, men vil samtidig udtrykke betænkelighed ved denne ændring, hvis den fremover
permanent binder frie midler.”

Økonomi
Silkeborg Kommune har hidtil bevilget støtte til produktion og opførelse af musicals således:
År
2008
2009
2010
2011
2012-2017
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Kr.
Tilskud 100.000
Tilskud 75.000
Underskudsgaranti 150.000
Tilskud 75.000
Underskudsgaranti 75.000
Årligt tilskud 150.000
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21 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2016 for Museum
Silkeborg
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2017-04059

Resume
Godkendelse af regnskab 2016 for Museum Silkeborg i henhold til de godkendte vedtægter for
Museum Silkeborg.

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


at årsrapporten godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Museet sender årsregnskab 2016 med status pr. 31. december 2016 og ledelsesberetning for
2016.
Årsrapporten for 2016 udviser et underskud på 1.704.558 kr., der disponeres således:
Fra henlæggelser til forskning
Fra henlæggelser til særlige formål
Overført til øvrig egenkapital
I alt

-87.638
-1.189.175
-427.745
-1.704.558

kr.
kr.
kr.
kr.

Egenkapitalen er herefter ved udgangen af 2016 2.592.800 kr. mod 4.297.358 kr. i 2015.
Regnskab
Silkeborg Kommune, driftstilskud
Silkeborg Kommune, tilskud til ny
formidling af Tollundmanden
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2015
(1.000 kr.)
4.896
0

2016
(1.000 kr.)
5.296
1.000

Statstilskud
Ikke offentlige tilskud
Betaling for undersøgelser af § 27
Igangværende undersøgelse ultimo
Afsat til beretning, skrivning,
forskydning
Entréindtægter
Kiosk
Café
Andre indtægter
Indtægter i alt

1.872
0
5.783
-1.913
187

2.346
45
4.354
1.383
-816

590
346
65
102
11.928

600
358
69
123
14.759

Udgifter i alt

12.788

16.463

Status pr. 31.12.2016
Aktiver:
Kassebeholdning
Bankindestående
Obligationer og investeringsbeviser
Aktier
Tilgodehavender
I alt aktiver

12
5.804
530
4
1.863
8.213

13
3.441
540
4
4.641
8.640

Passiver:
Gæld
Henlæggelser
Øvrig egenkapital
I alt passiver

3.915
1.993
2.305
8.213

6.047
715
1.877
8.640

Udvikling i besøgstal:
År
Hovedgården
Blicheregnens Museum
Papirmuseet
I alt

2014
22.965
5.932
6.980
35.877

2015
20.004
4.835
6.010
30.849

2016
20.989
5.144
6.045
32.178

Museets ledelse anfører bl.a. i ledelsesberetningen:
”Et tilbageblik på 2016 viser, at det har været et overordentligt travlt år på flere forskellige
områder. Der er blevet arbejdet på højtryk både med udadvendte ting som udstillinger og
anden formidling, men også brugt rigtig mange kræfter på mere indadvendte aktiviteter, som
ikke umiddelbart er synlig for vores publikum, men som også er en vigtig del af museets
virke.”

Bilag
1 (Årsrapport 2016 Museum Silkeborg - 6399566)
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22 (Offentlig) Regionalt kultursamarbejde efter Aarhus
2017
Sagsbehandler: DR23532
SagsID: EMN-2015-01468

Resume
Region Midtjylland har henvendt sig med et forslag om at indgå et formaliseret samarbejde på
kulturområdet med baggrund i erfaringerne fra samarbejdet omkring Aarhus 2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at Silkeborg Kommune indgår i det foreslåede samarbejde
 at udgifterne finansieres inden for kulturaftalen Østjysk Vækstbånd 2018-2021, under
forudsætning af statens godkendelse

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Region Midtjylland har henvendt sig med et forslag om at indgå et formaliseret samarbejde på
kulturområdet. Det sker med baggrund i, at det med Aarhus 2017 er lykkedes at etablere et
bredt, forpligtende samarbejde. Regionsrådet ønsker at fortsætte dette samarbejde fra 2018
og frem og har derfor henvendt sig til regionens 19 kommuner.
Samarbejdet skal organiseres med en regional styregruppe, bestående af to medarbejdere fra
hver kommune, og en arbejdsgruppe på 5-6 medlemmer fra hele regionen. Region Midtjyllands
udviklingsdirektør fungerer som formand for begge grupper. Som en del af kultursamarbejdet
vil der 1-2 gange årligt blive afholdt et møde for borgmestre/kulturudvalgsformænd og
medlemmer af regionsrådet. Region Midtjylland afsætter de nødvendige ressourcer til
sekretariatsbetjening, forventeligt 1-2 årsværk.
Som aktiviteter foreslås
- udvikling af en fælles strategi
- udvikling af ny viden, især kompetenceudvikling for kulturaktører
- projektudvikling
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-

engagement i internationale netværk, markedsføring af region Midtjylland med fokus på
kultur og kreativitet, samt
afholdelse af et årligt kulturforum.

Samarbejdet finansieres ved, at hver kommune betaler 1 kr. pr. indbygger pr. år til
samarbejdet. Dermed bliver kommunernes samlede bidrag til samarbejdet ca. 1,23 mio. kr.
Region Midtjylland vil bidrage med et tilsvarende beløb samt ressourcer til administration. I det
omfang, der skal gives tilskud til egentlige projekter skal dette godkendes af regionsrådet og
de kommunalbestyrelser, der deltager i de konkrete projekter.

Bilag
1 (Invitation til kommunerne - 6400367)
2 (Aftale om kultursamarbejde i Region Midt - 6400368)
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23 (Offentlig) Godkendelse af konstituering af formand
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2017-04069

Resume
Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der konstitueres formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie

Beslutning
Erling Prang konstitueres under formandens ferie i uge 29, 30 og 31.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I henhold til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt § 20 og 21, kan et
udvalgsmedlem/næstformand, der er konstitueret i en periode på mindst to sammenhængende
uger, få vederlag i funktionsperioden efter samme regler som formanden.
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24 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08859

Beslutning
Taget til orientering, og endvidere orienteret om status på River Art.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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


Kulturpuljer pr. 10. maj 2017 – se bilag

Bilag
1 (Status kulturpuljer pr. 10.5.2017 - 6394390)
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25 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 07-06-2017
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08860

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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