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Side 2

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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Velkomst og præsentation af
udvalgsmedlemmer
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Udvalgsformand Mads Frandsen og udviklingschef Gregers Pilgaard byder velkommen. Da det
er første gang et fuldtalligt Outdoorudvalg er samlet indledes mødet med en
præsentationsrunde, hvor udvalgsmedlemmerne får lejlighed til at lære hinanden bedre at
kende.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At velkomst og deltagerpræsentation tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Den 27. januar godkendte byrådet Outdoorudvalgets forslag til eksterne medlemmer, hvorfor
udvalget nu er fuldtalligt. Da ikke alle i udvalget kender hinanden i forvejen indledes mødet
med en præsentationsrunde.
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3 (Offentlig) Orientering om Outdoorudvalgets
kommissorium
Sagsbehandler: DR24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Den 27. januar godkendte byrådet Outdoorudvalgets kommissorium. Som introduktion til
Outdoorudvalgets arbejde gennemgås det godkendte kommissorium for det samlede udvalg.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen om Outdoorudvalgets kommissorium tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2020 har byrådet besluttet, at § 17.4-udvalget i 2020-2021 skal arbejde
strategisk med at udbygge og udvikle Silkeborg Kommunes position som Danmarks Outdoor
Hovedstad.
Det nye Outdoorudvalgs arbejdsområde og -opgaver er beskrevet i et kommissorium, som
byrådet godkendte den 27. januar 2020.
Outdoorudvalget skal arbejde med to hovedopgaver:
1. Færdiggøre outdoormasterplanen med henblik på vedtagelse i byrådet og udarbejde
tillæg om, hvordan lokalområder kan involveres i realisering af masterplanen
2. Udarbejde en strategi for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale
opgaveløsning og udvikling
Outdoorudvalgets arbejdsopgaver, -område og snitflader til fagudvalg mv. er beskrevet
nærmere i bilaget.
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Bilag
1 (Outdoorudvalgets kommissorium - 8288149)

Side 6

4 (Offentlig) Orientering og drøftelse af Masterplan for
udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som det fremgår af udvalgets kommissorium, skal Outdoorudvalget som det første færdiggøre
Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad, som Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget hidtil har arbejdet med. Sektionsleder Jeppe Thøgersen giver Outdoorudvalget
en status på arbejdet med masterplanen.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen om masterplanen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Friluftsstrategi igangsætter Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget i juni 2018 arbejdet med en masterplan for udvikling af outdoorområdet.
En længere proces med involvering af bl.a. foreninger og lokalråd er mundet ud i et næsten
færdigt udkast til Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad, der nu skifter
hænder og færdiggøres i Outdoorudvalget med henblik på godkendelse i byrådet sommeren
2020.
For at klæde Outdoorudvalget på til at varetage opgaven med at færdiggøre masterplanen
fortæller sektionsleder i Kultur & Borgerservice Jeppe Thøgersen om processen for
masterplanens tilblivelse, gennemgår masterplanen i sin nuværende form og giver sit bud på,
hvad masterplanen skal tilføjes for at være færdig.
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Bilag
1 (Udkast til masterplan - 7954832)
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5 (Offentlig) Drøftelse af succeskriterier for
Outdoorudvalgets arbejde, og hvad der skal til for at opnå
dem
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Med udgangspunkt i Outdoorudvalgets kommissorium drøfter udvalget succeskriterier for deres
forestående arbejde og hvordan disse nås.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At succeskriterier for udvalgets arbejde og vejen til at opnå dem drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen fremgår det, at Outdoorudvalget skal arbejde strategisk med at udbygge og
udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad. Den ambition er i kommissoriet udtrykt i to
hovedopgaver, der skal løses inden udgangen af 2021:
3. Færdiggøre outdoormasterplanen med henblik på vedtagelse i byrådet og udarbejde
tillæg om, hvordan lokalområder kan involveres i realisering af masterplanen
4. Udarbejde en strategi for hvor og hvordan outdoor kan tænkes ind i den kommunale
opgaveløsning og udvikling
Udvikling sker ikke med en strategi alene - strategien skal omsættes til handling for for alvor
at sætte aftryk på Silkeborg Kommune.
Der lægges derfor op til, at Outdoorudvalget drøfter og germe opstiller succeskriterier for
udvalgets kommende arbejde og reflekterer over hvordan Outdoorudvalget i hele perioden kan
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medvirke til, at positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad benyttes som springbræt til øget
bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle.

Side 10

6 (Offentlig) Orientering og drøftelse af forlænget
udvalgsmøde den 16. marts 2020
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Formanden har modtaget positive tilbagemeldinger fra udvalgsmedlemmer i forhold til at
forlænge mødet den 16. marts 2020. Outdoorudvalget drøfter, hvor mødet kan afholdes og
hvad det kan indeholde.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At mødested og -indhold på et forlænget udvalgsmøde den 16. marts drøftes

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er blandt Outdoorudvalgets medlemmer ytret ønske om et længere møde. Formanden har
drøftet muligheden for dette med udvalgets eksterne medlemmer, der er positive overfor
idéen. På baggrund heraf drøfter udvalget ønsker/forventninger til det faglige indhold på et
længere møde den 16. marts.
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7 (Offentlig) Orientering om bemanding af politisk Bevæg
Dig For Livet-følgegruppe
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Siden februar 2019 har Silkeborg Kommune været Bevæg Dig For Livet-visionskommune. Som
en del af aftalen med DGI og DIF nedsættes en politisk følgegruppe bestående af Økonomi- og
Erhvervsudvalget, Outdoorudvalgets formand og repræsentanter for DGI og DIF.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen om bemanding af den politiske Bevæg Dig For Livet-følgegruppe tages
til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har siden februar været Bevæg Dig For Livet-visionskommune. Det
betyder, at Silkeborg Kommune sammen med DGI og DIF arbejder for at få flest mulige
borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle relevante forvaltningsområder.
I Silkeborg Kommune er visionen, at borgerens liv - uanset den enkeltes forudsætninger og
livsvilkår - er kendetegnet ved et godt helbred, selvværd, trivsel, fællesskaber, omsorg og
ansvar.
Jf. visionsaftalen nedsættes der en politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe bemandes af
Økonomi- og Erhvervsudvalget, formanden for Outdoorudvalget, formanden for DGI
Midtjylland samt næstformænd for DGI og DIF.
Den politiske følgegruppe mødes 2 gange årligt.
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8 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering:
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9 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: dr24376
SagsID: EMN-2019-06102

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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