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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 indstiller
direktionen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med efterfølgende behandling
i Økonomi- og Erhvervsudvalget og dernæst 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:


Midler fra puljen anvendes til at støtte lokalt initiativ og fællesskab

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

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. Frivillige timer kan maksimalt indregnes til en værdi af
100 kr. pr. time og den samlede værdi af de frivillige timer kan maksimalt
udgøre 20 % af det samlede budget.
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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Oversigt over forbrug og disponeringer på pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter og vækstpulje
2015
2016
2017
2018
2019
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
Lokalt
Vækst
Overført fra tidligere år (anlæg)
2.573
4.590
5.292
0
3.835
Overført fra tidligere år (drift)
3.704
2.020
3.721
5.571
Budget 2015 (anlæg)
5.000
Budget 2015 (drift)
8.000
Budget 2016 (drift)
5.000
5.000
Budget 2017 (drift)
5.000
5.000
Budget 2018 (drift)
7.500
5.000
Budget 2019 (drift) (7500 udgangspunkt for begge puljer, hhv 1400 og 1000 brugt til finansiering af budget 2019)
6.500
6.100
Vil blive søgt overført fra 2018 til 2019 (endnu ikke besluttet i Byrådet)
3.424
3.362
Budget
7.573
12.590
10.292
5.000
12.539
7.020
11.221
10.571
9.924
9.462
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
Vium-Hvam (renovering)
Veteranbanen Bryrup-Vrads
Stenholt Skov (faciliteter til ophold)

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
2.075
208
1.375
117
2.075
208
1.250
494

-1.375

156
166

Ans søsport

83

830
83

Tennis Paddel (ketchercenter Østerbordingvej 17)
Ans Sejlklub
Hvinngdalhallen (multihus)

2000
1660

ØBG / Buskelundhallen (multihus)

0
3.000
1.430
75

Solbåd Tang sø
Styrket sagsbehandling i T&M
Pavillioner Børn- og Familie
Landsbyklyngen Sorring-Voel
Ans Idræts- og Kulturcenter
Thorning Borgerforening
Cruyff-bane
Silkeborg Fiskeriforening

1.660
25
422
195
55
1.000
490
347

Grauballe Gymnastik og idrætsforening

Finansiering af budget 2019
Virklund boldklub
Horn- Fårvang Idrætsforening ( HFIF)
Leje af både - film MID
Masterplan Søtorvet
Nyt Museum Jorn
Forbrug i alt
Rest før disponeringer
Disponeringer:
Hjejleselskabet

2.281
5.292

12.590
0

2.753
7.539

2.980
2.020

8.414
4.125

2.000
5.020

7.797
3.424

1.500

54
400
750
7.209
3.362

0
9.924

40

178

Serup Borgerforening
Naturhus Gjern Bakker
Gødvad Multihus
Styrkelse af sagsbehandling i TM

75
2000
2000

500

Styrkelse af sagsbehandling i EJD

Disponeringer i alt

Forbrug og disponeringer i alt
Restbeløb 2019

0
9.462

0

0

0

0

0

0

0

0

2.253

2.540

2.281

12.590

2.753

2.980

8.414

2.000

7.797

7.209

2.253

2.540

0

0

0

0

0

0

0

0

7.671

6.922
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Erhvervshandleplan 2019
Handlinger, der sætter fart på Erhvervsstrategi ’Fremad sammen’
2018-2020-2022

Nye prioriteringer – nye mål
Vores nye mål er sat, så vi skal stå på tæer for at nå dem
I 2018 vedtog vi erhvervsstrategien ’Fremad sammen’. Strategien sætter ambitiøse mål og
rammer for erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune de kommende år.
I Silkeborg Kommune er vi glade for hver ny borger, hvert nyt job, hver virksomhed, der
melder positivt tilbage og for hver klima- og miljøforbedring, som vores virksomheder skaber.
I 2030 stræber vi ambitiøst efter:
•
•
•
•

105.000 borgere
4.000 flere arbejdspladser
At være i top 10 i erhvervsklimamålingerne
At assistere og markere grønne initiativer i kommunens virksomheder for at fremme
bæredygtige løsninger og nedbringe CO2 udledningen

Fra strategi til handling
Med Erhvervshandleplan 2019 omsætter vi strategien til konkrete handlinger til gavn for din
virksomhed og erhvervsudviklingen i Silkeborg Kommune.
I alt er der afsat 3 mio. kr. til realisering af Erhvervshandleplan 2019 bl.a. med satsninger
inden for den grønne dagsorden og et intensiveret samarbejde med folkeskoler, jobcenter og
uddannelsesinstitutioner.

RAMMEBETINGELSER
I erhvervsstrategi ’Fremad sammen’ 2018-2022 arbejdes med fire drivere for vækst, der er
med til at skabe bedre rammebetingelser – og som gør det attraktivt at drive virksomhed i
Silkeborg Kommune:
•
•
•
•
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Kvalificeret arbejdskraft
Infrastruktur
Service & attraktivitet
Det bedste udefra

[Grafik af erhvervsstrategien – hvor den yderste blå ring er fremhævet]

Kvalificeret arbejdskraft
Vi bliver bedre
Vi arbejder for, at virksomheder i Silkeborg Kommune har adgang til de kvalificerede
medarbejdere, der skal til for at sikre virksomhedernes fremtidige vækst. Det gør vi
gennem strategiske samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Akasser og jobcenter.
Vi arbejder på:
Silkeborg Jagter Talenter
Formålet med Silkeborg Jagter Talenter er at formidle kvalificeret arbejdskraft til
virksomhederne i Silkeborg Kommune og at synliggøre de spændende karrieremuligheder for
bl.a. studerende, faglærte og særligt efterspurgte faggrupper. Silkeborg Jagter Talenter er et
samarbejde mellem lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Silkeborg,
ErhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune.
•

Lærlingenetværk
Der etableres et netværk for virksomheder, der har lærlinge ansat. Formålet med
netværket er, dels at virksomhederne planlægger lærlingearrangementer med både
socialt og fagligt indhold for at gøre det mere attraktivt at være lærling. Dels at
mestrene via erfaringsudveksling, hjælp til stillingsopslag og inspiration, forbedrer
deres muligheder for at rekruttere lærlinge i fremtiden og generelt styrker deres
lærlingeindsats.

•

Spot på uddannelses- og jobmuligheder i Silkeborg
Vi sætter fokus på de unges uddannelses- og jobmuligheder ved at arbejde med
praktikpladsgaranti og en uddannelses- og jobmesse.

[BOKS]: I Silkeborg Jagter Talenter arbejder vi derudover med:
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•

HR-Silkeborg: Netværk for HR-ansvarlige
HR-Netværket fortsætter ind i 2019, hvor fire årlige netværksmøder giver HRmedarbejdere fra lokale virksomheder adgang til ny viden om aktuelle HR-temaer og
mulighed for sparring og erfaringsudveksling. Samtidig har vi en ambition om, at flere
virksomheder inviteres med i netværket. Kontakt tovholder på HR-Netværket Tessa
Salling på tlf. nr. 24 91 65 02 eller på mail ts@silkeborg.dk for at høre mere.

•

Morgendagens arbejdskraft
I løbet af de seneste år er Erhvervsakademi Dania, VIA University College og Aarhus
Universitet kommet tættere på erhvervslivet i Silkeborg via samarbejdsaftaler.
Aftalerne bliver i 2019 udmøntet i virksomhedsrettede tilbud om deltagelse i
karrieremesser på skolerne, organiserede besøg af bl.a. ingeniørstuderende i lokale

virksomheder, samt mulighed for at få løst konkrete udfordringer af de studerende ved
innovationsevents.
ErhvervSilkeborg inviterer desuden virksomheder med på karrieremesserne Jobtræf, Kdag og til Company Dating. Her er der mulighed for at møde studerende og brande sig
som en interessant arbejdsplads.

[BOKS]: Ønsker din virksomhed samarbejde med folkeskolerne?
Skoleafdelingen samarbejder gerne med virksomheder om konkrete projekter eller
innovationsforløb. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om samarbejdsmulighederne, er
du meget velkommen til at kontakte skolekonsulent Jette Hundahl Mikkelsen på tlf. nr. 23 71
68 00 eller på mail JetteHundahl.Mikkelsen@silkeborg.dk.

Infrastruktur
Vi udvikler
Infrastruktur skal fungere så godt, at den ikke bemærkes. Vi arbejder på at løfte
infrastrukturen og øge virksomhedernes konkurrencekraft. Silkeborgmotorvejen er
fortsat en dynamo, og erhvervsområderne langs motorvejen skal profileres.
Vi arbejder på:
Topmøde: Arbejdskraft & Infrastruktur
Ved det årlige topmøde sætter vi fokus på de emner, som fylder mest hos kommunens
virksomheder; arbejdskraft og infrastruktur. Topmødet afholdes i et samarbejde mellem Dansk
Industri Silkeborg-Viborg, ErhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune.
Branding af de motorvejsnære erhvervsområder
I den seneste erhvervshandleplan havde vi opmærksomheden rettet mod hvor mange
potentielle medarbejdere, indbyggere, studerende, uddannelsesinstitutioner mv. man kan nå
inden for 1 time fra de motorvejsnære erhvervsområder. Nu ønsker vi at omsætte vores viden
om erhvervsområderne til konkrete handlinger. Derfor arbejder vi i 2019 med at synliggøre
samt udvikle områdernes særlige kendetegn for at kunne tiltrække endnu flere
virksomheder/investeringer til erhvervsområderne.
Byg med Silkeborg
I efteråret 2019 inviterer vi investorer, rådgivere, udviklere mm. til et arrangement med fokus
på bygge- og udviklingsmuligheder i Silkeborg Kommune indenfor erhvervsbyggeri. I løbet af
dagen vil vi besøge en række områder i Silkeborg, der byder på attraktive projektmuligheder.
[Grafik: Det kan du nå på en time – opdateret udgave fra tids- og attraktivitetsstudier]
[Grafisk dobbeltopslag med illustration over infrastrukturprojekter]
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Service & attraktivitet
Vi du’r
Dynamiske byer tiltrækker turister, kunder, dygtige medarbejdere og skaber liv.
Derfor arbejder vi målrettet med initiativer, der styrker vores bymidter.
For at øge vores service og attraktivitet arbejder vi med intensiveret dialog mellem
rådhus og virksomhed.
Vi arbejder på:
Øget aktivitet og fællesskab i gaderne
Vi arbejder med etablering af flere gadesamarbejder, så forretninger i gågade-nettet får
mulighed for at indgå i de nære fællesskaber, som har vist sig værdifulde.
For at bakke op om eksisterende og spirende gadesamarbejder, kanaliseres der
aktivitetsmidler ud til samarbejderne. Gadesamarbejderne får mulighed for at anmode om op
til 25.000 kr. pr. gade og under forudsætning af 1:1 finansiering. På den måde vil gaderne
kunne sætte gang i aktiviteter, der markerer den enkelte gades identitet, inviterer kunderne
indenfor og sætter fokus på kundernes oplevelse i butikkerne.
Forretningsudvikling og gode butiksoplevelser
Presset fra den øgede nethandel og konkurrerende handelsbyer kan mærkes, og der sættes
ind på at styrke butikkerne, så Silkeborg også fremover er en attraktiv handelsby. Med
HandelSilkeborg for bordenden stilles der gennem inspiration, rådgivning og kurser skarpt på
den fortsatte udvikling af shoppingoplevelsen i byens butikker og gadeindretningens betydning
for butikkernes omsætning.
[BOKS: To timers gratis parkering i Silkeborg]
Byrådet har indført to timers gratis parkering på de kommunale parkeringspladser i Silkeborg
midtby. Gratis parkering skal få endnu flere til at handle i Silkeborgs hyggelige gågader.]

Et samlet Kjellerup giver kunderne en større købsoplevelse
Med inspiration fra Odder, der med stor succes samler byen, vil Kjellerup Handel og Erhverv
samle byens forretninger og øvrige erhvervsliv om et modeshow. Det skal vise alt det bedste
Kjellerup har at byde på og skabe den dynamik som Odders event er kendt for.
Nyt kommunalt servicenetværk
Med kommunens nye erhvervsstrategi retter vi opmærksomheden mod den service, vi som
kommune yder overfor vores virksomheder. Derfor etablerer vi et servicenetværk med de
kommunale medarbejdere, som arbejder med erhvervssager. Netværket skal sætte service
højt på dagsordenen og styrke koordineringen af virksomhedssager på tværs af afdelinger til
gavn for kommunens virksomheder.
Branding og markedsføring af Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad
I 2019 sætter vi stærkt ind på markedsføring af Danmarks Outdoor Hovedstad på det tyske,
hollandske og norske marked. I Tyskland er der fokus på cykel- og lystfiskerturisterne og i
Holland målrettes skytset campingsegmentet. Samtidig markedsføres outdoor hovedstaden
bredere i Norge med fokus på Silkeborgs stærke kultur- og byliv.
4

VisitSilkeborg forbereder desuden organisationen på indgåelse af nyt destinationssamarbejde
som konsekvens af ny lov om erhvervsfremme.
[LOGO DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD]

Det bedste udefra
Vi bringer i spil
Vi samler inspiration og viden til vækst fra aktører på tværs af
erhvervsfremmesystemet, vidensinstitutioner og tænketanke.
Vi arbejder på:
Fra innovation til vækst
Vi ønsker at styrke virksomhedernes innovationskraft gennem inspiration, formidling og
uddannelse. Derfor afholder InnovationSilkeborg en konference, som kan inspirere
virksomheder til, hvordan de omsætter deres innovation til vækst. Samtidig intensiverer vi
formidlingen af de konkrete finansieringsmuligheder, som kan hjælpe virksomheder med at
realisere deres innovationsprojekter.
[BOKS]: Vidste du?
InnovationSilkeborg udbyder en INNOVATOR-uddannelse, som giver deltagerne redskaber til
arbejdet med innovation. Uddannelsen retter sig mod både ledere og medarbejdere.
[BOKS]: Det nye erhvervsfremmesystem - Servicetjek for at ruste os til fremtiden
Den 1. januar 2019 trådte en ny lov om erhvervsfremme i kraft. Loven betyder bl.a., at alle
virksomheder nu har mulighed for at få specialiseret vejledning fra Erhvervshus Midtjylland.
Det betyder, at hvis din virksomhed brug for viden og vejledning om f.eks. generationsskifte,
finansiering, opstart af eksport eller anden vejledning om vækst, så kan du få gratis hjælp hos
Erhvervshuset. Se www.erhvervshusmidtjylland.dk eller kontakt ErhvervSilkeborg, der kan
fortælle mere og sørge for, at du bliver henvist til rette sted hos Erhvervshuset.
Den nye lov medfører også andre ændringer, og derfor er det besluttet at give vores lokale
erhvervsfremme set-up et serviceeftersyn i løbet af 2019. Vi vil ved eftersynet sikre, at
rammerne for vores erhvervsfremmeindsatser stemmer overens med den nye lovgivning, og at
vores organisations- og samarbejdsstruktur er gearet til fremtiden.

VIRKSOMHEDER
Erhvervsstrategiens målgrupper tilbydes vejledning, netværk og viden. Indsatserne er inddelt
efter målgrupperne:
•
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Iværksættere

•
•

Virksomheder i udvikling
Grønne virksomheder

[Grafik af erhvervsstrategien – cirklen hvor det inderste grønne er fremhævet]

Iværksættere
Start her
Vi vil skabe endnu mere plads til iværksætteri. Derfor udvider vi de fysiske rammer
for iværksættere og skærper iværksætterindsatsen.
Vi arbejder på:
Spirepladser til unge iværksættertalenter
I løbet af 2019 vil Silkeborg Kommune undersøge muligheden for at fremme de helt unge
iværksættertalenter. Derfor ser vi på, om der fx skal etableres ”flyvepladser” i G-kraft til
iværksættere mellem 15-18 år, som har en forretningsidé, ambitioner såvel som modenhed til
at realisere en forretningsplan.
[BOKS]: Flere initiativer skubber allerede på de unges entreprenørskabsånd. Fx i
Ungekulturhuset, hvor der er aktiviteter for unge, der gerne vil teste en forretningsidé. Eller
når Erhvervsakademi Dania og VIA University College laver forløb for og sparrer med
studenteriværksættere i studentervæksthuset.
[BOKS]: Vidste du at:
Vi er ved at øge antallet af pladser i iværksættermiljøet G-Kraft fra nuværende 47 pladser til
71, så flere unge virksomheder kan blive en del af miljøet og vokse og vækste.
ErhvervSilkeborg sætter spot på og udvikler iværksætternes salgskompetencer, da
salgsindsatsen er en afgørende parameter for de unge virksomheders vækst. Vi vil udbygge et
stærkt økosystem med et velfungerende netværk, hvor der er fokus på at involvere og
inddrage iværksættere, rådgivere og aktører fra hele Silkeborg.

Virksomheder i udvikling
Et stærkt erhvervsliv
Vi arbejder med netværk og samarbejde som en af vejene til vækst og udvikling i
områdets mange virksomheder. Vi åbner FabLab for virksomheder og udvider
udviklingsgrupperne for ejerledere. Samtidig intensiverer vi jagten på nye
virksomheder.
Vi arbejder på:
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Vækstgruppe for ejere af webshops
Globaliseringen og den stigende internethandel udfordrer ikke kun detailhandlen, men stiller
også store krav til webshops om at være med forrest i kapløbet om synlighed, service og
skarpe priser. For at bistå Silkeborgs webshops etablerer vi derfor i 2019 en skræddersyet
ledersparringsgruppe for webshopindehavere og -ansvarlige, hvor der er fokus på sparring og
videndeling om forretningsudvikling for netbutikker.
Silkeborg Jagter Virksomheder
Silkeborgmotorvejen har givet os nye kort på hånden. Samtidig er der igennem de seneste år
skruet op for erhvervsklimaet. Tilsammen betyder det, at Silkeborg Kommune nu har et
troværdigt kandidatur for virksomheder med flytteplaner. Derfor lanceres Silkeborg Jagter
Virksomheder.
Initiativet har både et langt og kort perspektiv. På den lange bane skal initiativet booste vores
erhvervsimage internt og eksternt. Målet er, at der både opnås gode ambassadører og en
større kendskabsgrad til Silkeborg Kommune som et attraktivt sted at etablere sig. Da
imagepåvirkning tager tid, vil initiativet fra starten af være flerårigt og målrettet en udvalgt
geografi – jf. analyserne gennemført af AB Analyse. Som styringsværktøj for imageplejen
udarbejdes der et årshjul for den interne og eksterne erhvervskommunikation.
Sideløbende med imageplejen lanceres en fokuseret indsats med ambitionen om at rekruttere
iværksættere og etablerede til Silkeborg Kommune. I forhold til iværksættersegmentet vil der i
kommunens bosætningskampagne blive sat fokus på mulighederne i iværksættermiljøerne. For
de etablerede virksomheder vil fokus være rettet mod virksomheder i vækst, i en afgrænset
geografi, og hvor ejeren allerede er bosat i Silkeborg Kommune. Udvælgelseskriterier som
ligeledes er funderet i analyseresultaterne fra AB Analyse.

[BOKS]: Et par resultater fra AB analysen
-

Næsten 12% af vækstvirksomheder med 10+ ansatte overvejer at flytte hele eller dele
af deres virksomhed eller åbne en ny afdeling
Flytteovervejelserne skyldes gerne fysiske pladsproblemer, eller at virksomheden
(også) ønsker at etablere sig i nye geografiske områder
For 40-50 % af vækstvirksomheder har adgangen til deres nuværende medarbejdere
og adgangen til nye medarbejdere stor betydning ift. en eventuel flytning af
virksomheden

Resultaterne stammer fra en analyse, som A&B Analyse har udarbejdet for Silkeborg
Kommune i efteråret 2018. De adspurgte virksomheder var vækstvirksomheder med +10
ansatte med en beliggenhed i Favrskov, Ikast-Brande, Skanderborg, Randers, Viborg, Herning
eller Aarhus.

[BOKS]: Vi hjælper din virksomhed godt på vej
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I vores Erhvervstaskforce har vi samlet en række nøglepersoner indenfor erhvervsudvikling,
som yder professionel hjælp til større erhvervssager. Heriblandt hjælp til etablering, når nye
virksomheder flytter til Silkeborg Kommune.
Har din virksomhed brug for erhvervstaskforcens hjælp?
Kontakt udviklingschef Gregers Pilgaard på tlf. nr. 20 90 13 68 eller mail
erhverv@silkeborg.dk. Du er garanteret svar indenfor 24 timer.
[Billede af taskforce med titler og navne på medlemmer]

Åben virksomhedsadgang til FabLab
Vi skaber platformen for mere innovation ved at åbne vores Fabrikations Laboratorium
(FabLab) for virksomheder. I FabLab, som ligger i CampusHuset på Bindslevs Plads, har
virksomheder mulighed for at udvikle samt teste deres løsninger ved brug af værktøjer
indenfor digitale teknologier. Teknologier som programmering, 3D-printer og laser-skærere.
Værktøjer, som de fleste virksomheder ellers ikke har adgang til, men som kan bidrage til nye
innovative projekter.

Grønne virksomheder
Den grønne dagsorden
Vi arbejder for, at Silkeborg Kommunes virksomheder flytter sig i en grønnere
retning. Samtidig skaber vi fokus på Silkeborg Kommune som et hjemsted for grøn
vækst.
Vi arbejder på:
Grønne møder, konferencer og netværk
Med en opsøgende indsats arbejder VisitSilkeborg på at flere virksomheder og organisationer
afholder deres møder og konferencer med grøn viden som omdrejningspunkt i Danmarks
Outdoor Hovedstad. Der er især fokus på, at de organisationer, der har hjemsted i Silkeborg
Kommune, lægger flere årsmøder og konferencer lokalt. Vi målretter for eksempel indsatsen
mod virksomheder, klynger og organisationer inden for den grønne dagsorden, herunder
vedvarende energi, forsyning, vand mv. En række af de bæredygtige foregangsløsninger, der
findes i området, kan også inkluderes i studieture og møder.
Udover den opsøgende indsats og tilstedeværelse på de rette messer og fora, er VisitSilkeborg
behjælpelige med at planlægge både møder, konferencer og faglige besøg. Derfor opretter vi
en funktion, så mødeplanlæggere kan tage direkte kontakt og få assistance til planlægningen,
så Silkeborg bliver destinationen for mødet.
ErhvervSilkeborg inviterer desuden til netværksarrangementer blandt grønne virksomheder
med fokus på videndeling.
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Kåring af bedste klimaindsats
Vi ønsker at sætte spot på kommunens grønne virksomheder og effekterne af deres virke for
miljøet. Målet er at fremme bæredygtige løsninger og nedbringe CO2 udledningen. Derfor
uddeler borgmesteren en klimapris medio 2019. Prisen er en ærespris til en virksomhed, som
enten har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig drift, har skabt særlige
resultater til gavn for miljøet eller på anden vis bidrager til, at Silkeborg Kommune og verden
udenom bliver mere klimavenlig.
Alle borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune inviteres til at indstille egen eller andre
virksomheder og sende en begrundelse herfor. Vinderen bliver udpeget af en komité, der
består af borgmesteren, formanden for Klima- og Miljøudvalget og en markant
virksomhedsleder med indsigt i grøn vækst.

Tallene bag Erhvervshandleplan 2019
I alt er der afsat 3 mio. kr. til nye initiativer i Erhvervshandleplan 2019.
Derudover fortsætter en række indsatser, som der tidligere er bevilliget penge til. Det drejer
sig blandt andet om:
•
•
•
•

Studentervæksthuset – samarbejde mellem VIA University College og Erhvervsakademi
Dania
Fælles turismemarkedsføring af de 12 østjyske kommuner i Norge og Tyskland gennem
samarbejdet Business Region Aarhus
Kompetenceforsyning Midt
Udvidelse af iværksættermiljøet G-KRAFT

Hvad sker der så nu?
Handlingerne i Erhvervshandleplan 2019 skal gøre en reel positiv forskel for områdets
virksomheder, skabe forretningsmæssig værdi og bidrage positivt til Silkeborg Kommunes
udvikling.
Sammen med vores samarbejdspartnere tester vi løbende på, om de initiativer, vi
gennemfører, giver den ønskede effekt, og i maj og november gøres der status på
aktiviteterne til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

[FSC logo og Silkeborg Kommune logo]
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4 Godkendelse af Erhvervshandleplan 2019
4.2 - Bilag: Erhvervsstrategi Fremad sammen
DokumentID: 7541995

Fra strategi
til handling
Hvad sker der så nu? Vi omsætter strategien til handling
gennem de årlige erhvervshandleplaner. Vi laver og realiserer
erhvervshandleplanerne i makkerskab med lokale og nationale
erhvervsfremmeaktører. På den måde får vi valgt de initiativer,
der efterspørges, og som har størst effekt i forhold til vores mål.
Der er afsat + 10. mio. kroner til at give handleplanerne liv og effekt.

Ta’ fat i os
Silkeborg Kommunes Erhvervstaskforce er din indgang til rådhuset. Vi hjælper både,
når din virksomhed udvider, hvis du er kørt fast i systemet – eller blot er i tvivl om,
hvor du skal henvende dig. Ring 2090 1368 eller skriv til erhverv@silkeborg.dk

Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi
2018 2020 2022

Kære virksomhed
Fremad sammen er overskriften på vores nye erhvervsstrategi. Eller rettere - reviderede
erhvervsstrategi – for på mange måder har den tidligere strategi virket efter hensigten.
Men ambitionerne rækker videre. Og derfor skærper vi nu vækstambitionerne.
Den nye erhvervsstrategi beskriver kort og klart de mål, som skal nås, og de vækstdrivere,
som vi arbejder med. Vækstdriverne kan deles op i to:
De rammebetingelser, som vi tilbyder alle virksomheder, og som også er vigtige, når
nye virksomheder skal lokkes til - fx adgang til kompetent arbejdskraft og infrastruktur.
Og de tilbud om vejledning, netværk med videre, vi målretter enkeltvirksomheder og
grupperinger af virksomheder - fx vores tilbud til kommunens iværksættere.
Hvad er det nye i erhvervsstrategien, spørger du sikkert? Det korte svar er: Grønne
ambitioner, mere iværksætteri, mere fokus på detailhandel og på det, der gør vores byer
spændende at besøge - og så skal vi være bedre til at bringe statens og de nye erhvervshuses vækstinitiativer i spil hos os. Lykkes vi med det, og fastholder vi, hvad vi allerede
har gang i, er vi i den grad på ret kurs.
’Erhvervsstrategi 2018-2020-2022’ er dynamisk og fuld af muligheder. Muligheder som
vi kun kan realisere i fællesskab. Så strategien er en invitation til samarbejde mellem
din virksomhed, din erhvervsorganisation og Silkeborg Kommune.
Silkeborg Kommune skal være et godt sted for alle typer virksomheder. Det bliver vi
ved at samarbejde om udarbejdelsen og realiseringen af de årlige erhvervshandleplaner.
Det er her, vækstinitiativer beskrives og sættes i værk, så strategien bliver til handling.
De årlige erhvervshandleplaner gør det samtidigt muligt hele tiden at fintune indsatsen
til konjunkturerne.
Et stærkt erhvervsliv er fundamentet for den kommune, vi gerne vil udvikle. Nu ved vi, hvad
vi går efter, og hvad vi skal arbejde med. Tilbage er der kun at sige - ’fremad sammen’.

Steen Vindum
Borgmester

Det går vi efter
Her finder du vores erhvervspolitiske mål.
Målene er sat, så vi skal stå på tæer for at nå dem.
Vi er glade for hver ny borger, hvert nyt job,
hver virksomhed, der melder positivt tilbage,
og for hver klima- og miljøforbedring, som vores
virksomheder skaber.
I 2030 stræber vi efter:
105.000 borgere
4.000 flere arbejdspladser
At være i top 10 i erhvervsklimamålingerne
At assistere og markere grønne initiativer i kommunens
virksomheder for at fremme bæredygtige løsninger
og nedbringe CO2 udledningen
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Til sammenligning er status medio 2018:
92.000 borgere
40.000 arbejdspladser
Nummer 15 i Dansk Byggeris og 34 i Dansk Industris erhvervsklimamåling
Grønne virksomheder har ikke særskilt opmærksomhed

Kvalificeret arbejdskraft

T
E
I
N
B
G
E
E
M
L
S
M
ER
A
R
M
H
O
E
S
DER
K
R
I
V

Vi bliver bedre
Adgang til dygtige hænder og kloge
hoveder definerer morgendagens vækstvirksomhed. Derfor vil vi føre en aktiv
efteruddannelses- og bosætningspolitik
samt skrue op for talentjagten.

Infrastruktur

Vi udvikler
God infrastruktur øger konkurrencekraften
og booster vores attraktivitet. Det skal være
nemt for kunder, varer og medarbejdere
at komme til og fra vores erhvervsområder
– og Silkeborg midtby skal være nemmere
at besøge.

Iværksættere

Start her
Nye virksomheder skaber arbejdspladser og er vigtige for dynamik
og innovation. Dimensioneringen af iværksættermiljøerne og ikke mindst
den back-up, der accelererer virksomhedernes vækst, skal op.

Virksomheder i udvikling

Et stærkt erhvervsliv
Silkeborgs Kommunes virksomheder
og områdets 40.000 arbejdspladser er
omdrejningspunkt for denne strategi.
Netværk og samarbejde er en af vejene
til vækst og udvikling i din virksomhed.
Og vi tiltrækker flere stærke virksomheder
til Silkeborg med udgangspunkt i vores
attraktive beliggenhed og gode
rammevilkår.

Grønne virksomheder

Den grønne dagsorden
Vi har potentiale til - og ambitioner om - at markere Silkeborg Kommune
som et ekstra godt sted at arbejde med bæredygtige løsninger i alle
typer virksomheder. Flere grønne virksomheder skal etablere sig hos
os - og effekten af virksomhedernes virke for miljøet skal frem i lyset.
Vi bidrager til den grønne dagsorden med grøn vækst.

Det bedste udefra

Service & attraktivitet

Vi er åbne for verdenen. Vi kan hente
masser af viden og inspiration udefra,
og vi har meget at give. Fremover skal
vi være bedre til at bringe omverdenen
i spil hos os. Eksempelvis i forhold til
vigtige dagsordener som digitalisering.

Bymidternes attraktivitet og kommunens serviceniveau har
betydning for virksomhedernes gå-på-mod. Vi intensiverer
dialogen mellem virksomhed og rådhus og arbejder med
vores image inden for handel, bosætning og turisme.
Som Danmarks Outdoor Hovedstad bringer vi vores
bynære natur i spil som vækstdriver.

Vi bringer i spil

Vi du’r

5 Stillingtagen til interessetilkendegivelser vedr.
fremtidens Regatta
5.1 - Bilag: Jysk Musikteater interessetilkendegivelse
DokumentID: 7529701

IDESKABELON
Vil I være fremtidens regatta-arrangør ?
Ildfestregatta er en flot tradition og smuk begivenhed i Silkeborg – og har været det siden 1899.
Nærværende Idéskabelonen bedes udfyldt, såfremt man ønsker at tilkendegive interesse i at være arrangør af regatta
fremadrettet. Inden I udfylder Idéskabelonen bedes I orientere Jer i dokumentet Baggrundsnotat – som findes på
hjemmesiden regatta.silkeborg.dk. Udfyldt Idéskabelon afleveres på mail-adresse borgmesterkontoret@silkeborg.dk
senest d. 21. januar.
Idéskabelonen indeholder fire dele, som afspejler de fire basisforudsætninger omtalt i Baggrundsnotat:
1.
2.
3.
4.

Nøglepersoner og organisering
Vision, værdier og indhold
Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter på baggrund af indkomne idéer, hvilken forening Silkeborg Kommune ønsker
at indgå i dialog med om arrangør-rollen fremadrettet.
Hvor detaljeret skal idéskabelonen udfyldes? En samlet besvarelse på 8 – 12 sider er målsætningen – men der er ikke
nogen på forhånd defineret øvre eller nedre grænse for omfang. Vær i videst muligt omfang kortfattet og to the point.
Der kan ikke gøres hævd på ophavsret eller eksklusivitet på idéer præsenteret i nærværende idéskabelon.
Tak for Jeres interesse og god fornøjelse med arbejdet.
Baggrundsoplysninger
Fornavn

JYSK MUSIKTEATER

Efternavn
Forening
Adresse

Papirfabrikken 80

Telefon nummer

Niels Kaas 2346 2612

E-mail

niels@jmts.dk

Del 1: Nøglepersoner og organisering.
Organisation
Regatta er et stort og komplekst arrangement. Der er behov for klar organisation og struktur. Hvordan vil I
organisere jer som ny Regatta arrangør? (Program – Salg – Samarbejder – Personale – IT – Kommunikation – Trafik
– Sikkerhedsplan – Afspærring mv.)
Fonden Regatta Silkeborg
Det er vigtigt at der faciliteres en bæredygtig struktur, der sikrer stabilitet og udvikling af
regattaen i fremtiden, derfor foreslår vi, at der dannes en fond. Fondens formål vil være at
afvikle en Regatta hvert 3. år. En løsning med Fondsmodellen vil være betinget af diverse
myndighedsgodkendelser.
Stiftere: Silkeborg Kommune, Hjejleselskabet, Jysk Musikteater, Visit Silkeborg. 7 medlemmer
i bestyrelsen (de nævnte er ikke blevet spurgt i det der er tale om et forslag).
Sammensætningen kunne være flg.: 2 medlemmer fra Byrådet, 2 fra Jysk Musikteater, 1
medlem fra Visit Silkeborg, 1 medlem fra Hjejleselskabet, 1 medlem der repræsenterer
foreningslivet.
Det aftales at der etableres nødvendig armslængde mellem fonden og Silkeborg Kommune.
Jysk Musikteater engageres som operatør, JMTS ansætter en projektleder.
Projektlederen og Direktøren for JMTS udgør ledelsen af projektet.
Projektlederen faciliteter det praktiske/økonomiske, og er udførende i forhold til afvikling.
Jysk Musikteater leverer ydelser vedr. økonomi, markedsføring mv.
Nøglepersoner og kvalifikationer
Forudsætningen for en ny stærk regatta er et godt team. Hvem vil få nøglepositioner på jeres hold? Hvad er
nøglepersonernes forudsætninger og kvalifikationer ift. løsning af regatta-opgaven?
Den absolutte nøgleperson vil være projektlederen i samarbejde det administrative og tekniske
personale på Jysk Musikteater. I Jysk Musikteater har vi lang erfaring mht. aftaler med artister
og samt leverandøraftaler vedr. events.
Projektlederen vil referere til direktøren for Jysk Musikteater der som producent referer til
fondsbestyrelsen.
Projektlederen skal facilitere en styregruppe af frivillige der i samarbejde med de frivillige
foreninger kan stå for afviklingen.
Projektlederen skal indgå aftaler med de frivillige foreninger fra hele Silkeborg Kommune.
Projektlederen skal være drivkraften, der skaber og designer indholdet af den nye regattafest.
Projektlederen skal sammen med de frivillige have frihed i den kreative proces der
skal forløbe for at skabe en ny regatta.

Del 2: Vision, værdier og indhold
Overordnet vision og værdier for Regatta?
Silkeborg Kommune ønsker at Regatta i nogen grad nytænkes og der ønskes et arrangement, som lokalområdet er
stolt af og som afspejler Silkeborgs særlige DNA. Hvordan ser I fremtidens regatta? Hvad er jeres vision og hvilke
værdier er centrale?
Silkeborgs magiske lysfest er af stor betydning for byens identitet.
Nøgleordene skal være: Folkelighed – Mangfoldighed - Kvalitet
Vi ønsker at skabe en Regatta- en magisk folkefest, der samler hele Kommunen, samtidigt
med at vi fortsat skal trække publikum fra hele Danmark.
Indholdet skabes af projektlederen og foreningerne i fællesskab.
Dette oplæg har fokus på at skabe en organisatorisk og økonomisk ramme, der i fremtiden
skal danne fundamentet for en visionær og kreativ udviklingsproces, der kan bringe Silkeborgs
magiske lysfest til nye højder til glæde for publikum.

Særlige markører for Regatta?
Vægtningen af underholdning, kunst-indslag, fest-telte, sejlads, musik, fyrværkeri, lys og andet har udviklet sig og
varieret igennem hele Regattaens historie. Hvad ser I som bærende temaer/indhold og særlige markører for Regatta
fremadrettet? Hvordan vil I forholde jer til traditioner og evt. nye tiltag (f.eks. Fyrværkeri, sejlads, musik, lys, søerne,
natur, mad og drikke mm.)
Naturen og Kulturen
Vi vil bruge aktiviteterne på vandet med inddragelse af Hjejleselskabet, Motorbådsklubben,
Kajakklubben, Roklubben og andre, der kunne have lyst at byde ind.
Også øvrige aktører indenfor outdoor-aktiviteter skal inddrages kreativt i festen (spejdere,
idrætsklubber, højskoler, uddannelsesinstitutioner mv.) ligesom vi skal bygge videre på
erfaringerne fra Riverart ved Regattaen i 2017. Vi ønsker også at tilføre Regattaen et eller
flere internationale elementer i forbindelse med events eller kunstneriske performances.
Fyrværkeriet er stadig centralt, vi ønsker et klassisk fyrværkeri, på længere sigt kunne en
mere klimavenlig løsningsmodel være at foretrække
I den nye regatta vil grønne løsninger og klimavenlige tiltag være naturlig del af
konceptudviklingen.
Silkeborgs stærke kulturliv skal fortsat være en vigtig markør for regattaen. Vi vil involvere
foreninger indenfor musik, teater, billedkunst og andre relevante aktører.

Ejerskab og opbakning i hele Silkeborg
Regatta er for alle i Silkeborg Kommune. Hvordan vil I opnå bred forankring og opbakning til Regattaen i hele
Silkeborg Kommune?
Vi vil tilstræbe at alle borgere skal føle sig velkomne til Regattaen, udtrykket skal være
inkluderende og festen skal være et samlingspunkt for alle.
Vi vil præsentere et mangfoldigt program der tiltrækker alle publikumssegmenter.
Vi vil sørge for at foreninger så vidt muligt fra alle dele af kommunen deltager aktivt, for
derved også at kunne skabe ejerskab og dermed tiltrække borgere fra hele Silkeborg
Kommune.

Kommunikation og publikumsdialog?
Det er afgørende, at der er klar og god kommunikation til gæster og publikum ved Regatta. Hvilke tanker gør I jer
om kommunikation og dialog med borgere, publikum og øvrige deltagere ved Regattaen?
For at regattaen kan samle byen og få alle til at løfte i flok, vil vi fra starten skabe en
gennemsigtig og kommunikerende organisation, hvor folkelig inddragelse er tænkt ind i
arbejdsprocesserne.
Dialogen faciliteres gennem alle relevante platforme, og der skal benyttes en uhøjtidelig og
direkte ’tone of voice’.
Det er samtidigt ambitionen, at skabe et troværdigt brand, som signalerer høj kvalitet og
dermed tiltrækker mere end lokal interesse. Dette øgede fokus på omverdenen, mener vi, kan
skabe en positiv spiral også for lokal interesse, idet en lokal stolthed over institutionen
’Silkeborg Ildfestregatta’ understøttes af national bevågenhed. Vi ønsker i samarbejde med
Visit Silkeborg at tiltrække gæster hele Danmark og vores nabolande. Hvis økonomien tillader
det kunne optræden ved internationale artister være pet afgørende element i arbejdet med at
tiltrække gæster fra hele Danmark og vores nabolande.

Del 3: Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Samarbejder med foreninger, frivillige og kulturinstitutioner
Regatta skal smitte positivt af på øvrigt foreningsliv i Silkeborg Kommune. Hvad er jeres tanker om samarbejder
med øvrigt foreningsliv?
Modellen for Regattaen vil være flg.: Frivillige fra lokale musikforeninger og idrætsklubber,
skoler og Kulturinstitutioner forpagter telte og afvikler events efter aftale med regattaen. Vi
skal samarbejde og bruge hinandens kompetencer, og dermed skabe en magisk folkefest
Samarbejder med erhvervsliv, handelsliv, restaurationsmiljø m.fl.
Som det fremgår af basisforudsætninger er det afgørende at Regatta skal komme lokalområdet til gavn. Hvordan
tænker I at opnå gode og gavnlige samarbejder med erhverv, handel og restaurationsmiljø?
JYSK MUSIKTEATER har stor erfaring, når det handler om at facilitere et samarbejde mellem
mange forskellige partnere. Vi har derfor grund til at tro på, at vi kan skabe en god dialog og
et fornuftigt og givtigt samarbejde, der tilgodeser alle interessenter bag en kommende regatta.
Sponsorer og Silkeborg-partnerskaber
Regatta er en stor og dyr fest. Forudsætning for en god regatta er at mange spæder til og bidrager. Silkeborg
Kommune ønsker at en ny arrangør formår at geare kommunens bidrag og skabe positive synergier. Hvordan vil I
arbejde med sponsorer, fundraising, partnerskaber mm.? Hvordan kan Regatta styrke eksisterende og være afsæt
for nye stærke Silkeborg-partnerskaber?
Vi vil indgå sponsor- og samarbejdsaftaler, der opbygger og understøtter erhvervslivets
ejerskab til Regattaen. I JYSK MUSIKTEATER har vi en lang og stærk tradition for et tæt og
tillidsfuldt samarbejde med erhvervslivet.
Synlighed i og udenfor Silkeborg Kommune – lokalt, regionalt og nationalt?
Regatta er en stolt og stor tradition i Silkeborg – og regatta har igennem tiden opnået forskellig grad af synlighed
og udbredelse i og uden for kommunen. Hvilke tanker gør I jer om synlighed – lokalt, regionalt og nationalt?
Økonomi er afgørende for graden af synlighed i medierne. Vi vil skabe en kommunikationsplan,
der er realistisk i relation til de midler der til rådighed, men vores ambition er, at skabe større
national synlighed for det i forvejen kendte brand ’Silkeborg Ildfestregatta’.
En høj kvalitetssikring af markedsføringen skal overordnet set bidrage til øget respekt om
’Silkeborg Ildfestregatta’ som unik event på nationalt plan.
Efter et grundigt analysearbejde udarbejdes en veltrimmet kommunikationsplan, som
markedsfører regattaen gennem nøje udvalgte lokale, regionale og nationale medier og
platforme. JYSK MUSIKTEATERS erfaring med segmenteret kommunikation og markedsføring
vil blive værdifuld for det kommende set-up. Vi øjner adskillige muligheder for at skabe
synergi mellem de forskellige dele af Silkeborgs kulturelle netværk, vi har som professionel
kulturaktør har kompetencerne til at udnytte disse.
Vi vil sikre, at de enkelte brands ikke udvandes, men støtter hinanden: Silkeborg som
Outdoorhovedstad, de landskendte museer og gallerier, den folkeligt forankrede musikscene,
Riverboat, erhvervssucceser, Jysk Musikteater, Kedelhuset mv. – byen rummer masser af
skarpt tegnede profiler, som i al sin forskellighed er byggeklodser i en større fortælling. Denne
fortælling skal regattaen også være en væsentlig – ja måske endda en bærende - del af.

Del 4: Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring
Forretningsmodel
Beskriv jeres forretningsmodel. Vedhæft gerne et budgetoverslag.
Økonomi
Fonden indgår en driftsaftale med Silkeborg kommune, indeholdende driftstilskud, ydelser
efter aftale.
Fonden tegner sponsoraftaler og skaffer indtjening ved bortforpagtning af pladser/telte til
frivillige foreninger, samt afholdelse af events.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fremsende et budgetforslag.
Vi forestiller os en Regatta der forløber i 4 dage med masser af oplevelser, med et realistisk
udbud og med et omfang, der tager hensyn til de økonomiske forudsætninger.

Økonomi og øvrige ressourcer fra Silkeborg Kommune
Som det fremgår af baggrundsmaterialet bidrager Silkeborg Kommune med økonomiske ressourcer, vederlagsfrit
brug af pladser og torve, delvis afholdelse af renholdningsomkostninger samt øvrige ressourcer og bistand. Redegør
for jeres overordnede tanker om forvaltning af ressourcer stillet til rådighed af Silkeborg Kommune.
Der skal opbygges et godt samarbejde, hvori der indgås tydelige aftaler mellem parterne.
Silkeborg Kommune og den nye regatta skal trække på samme hammel, med det fælles mål at
skabe en storslået fest for borgerne.
Der skal være respekt og forståelse mellem parterne, og her er en god løbende dialog
altafgørende.
Budgetstyring og afrapportering
Silkeborg Kommunes forventer at der er effektiv budgetstyring og årlige afrapporteringer. Redegør for planer
herfor.
Fonden skal drives med et professionelt økonomisk set-up med Jysk Musikteater som
tovholder.
Budgetopfølgning hvert kvartal samt årsregnskab.
Vi vil være opmærksomme på at finansiering og likviditet er tilstrækkelig i forhold til de
planlagte aktiviteter.
I afviklingsperioden vil økonomien blive fulgt tæt af ledelsen.

5 Stillingtagen til interessetilkendegivelser vedr.
fremtidens Regatta
5.2 - Bilag: Riverboat og DGI Midtjylland interessetilkendegivelse
DokumentID: 7546179

IDESKABELON
Vil I være fremtidens regatta-arrangør?
Ildfestregatta er en flot tradition og smuk begivenhed i Silkeborg – og har været det siden
1899.
Nærværende Idéskabelonen bedes udfyldt, såfremt man ønsker at tilkendegive interesse i at
være arrangør af regatta fremadrettet. Inden I udfylder Idéskabelonen bedes I orientere Jer i
dokumentet Baggrundsnotat – som findes på hjemmesiden regatta.silkeborg.dk. Udfyldt
Idéskabelon afleveres på mail-adresse borgmesterkontoret@silkeborg.dk senest d. 21. januar.
Idéskabelonen indeholder fire dele, som afspejler de fire basisforudsætninger omtalt i
Baggrundsnotat:
1.
2.
3.
4.

Nøglepersoner og organisering
Vision, værdier og indhold
Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter på baggrund af indkomne idéer, hvilken forening
Silkeborg Kommune ønsker at indgå i dialog med om arrangør-rollen fremadrettet.
Hvor detaljeret skal idéskabelonen udfyldes? En samlet besvarelse på 8 – 12 sider er
målsætningen – men der er ikke nogen på forhånd defineret øvre eller nedre grænse for
omfang. Vær i videst muligt omfang kortfattet og to the point.
Der kan ikke gøres hævd på ophavsret eller eksklusivitet på idéer præsenteret i nærværende
idéskabelon.
Tak for Jeres interesse og god fornøjelse med arbejdet.
Baggrundsoplysninger
Fornavn

Trine Valentin

Efternavn

Munck

Forening

På vegne af Riverboat Jazzfestival & DGI Midtjylland (v.
bestyrelsesformand Lars Engberg)

Adresse

Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg

Telefon nummer

29683409 / 86801617

E-mail

trine@riverboat.dk

Del 1: Nøglepersoner og organisering.
Nøglepersoner og kvalifikationer
Forudsætningen for en ny stærk regatta er et godt team. Hvem vil få nøglepositioner på
jeres hold? Hvad er nøglepersonernes forudsætninger og kvalifikationer ift. løsning af
regatta-opgaven?

Riverboat

Advisory Board
med medlemmer
fra Silkeborgs
erhvervsliv samt
andre relevante
interessenter.

DGI

Hjejleselskabet

Bestyrelse for Regattaen (nyoprettet forening)
Riverboat påtager sig formandskabet heraf.

Arbejdende styregruppe med
repræsentanter fra alle aktører i
bestyrelsen

Sekretariat under ledelse af
Riverboat m. nyansat
projektkoordinator

Silkeborg
Kommune

Det viste diagram er vores oplæg på en organisering af Silkeborg Regatta 2021. Vi ser
Riverboat som overordnet afsender af dette oplæg, dog i et tæt partnerskab med DGI og med
Hjejleselskabet og kommunen som uundværlige partnere.
Der dannes en bestyrelse for den nyoprettede forening ’Regatta Silkeborg’, med
repræsentanter fra alle aktører, der sammen vil løfte eventet i et fælles samarbejde. Riverboat
har formandsposten i denne bestyrelse som desuden tæller DGI, Hjejleselskabet og Silkeborg
Kommune.
Alle samarbejde-partnere stiller et medlem til rådighed i en arbejdende styregruppe, der
mødes månedligt og som koordinerer snitflader og udvikler eventen sammen. Møderne
intensiveres op mod festivalen.
Under denne styregruppe ansættes en stærk projektkoordinator, der sidder i Riverboats
sekretariat og under dennes ledelse. Projektkoordinatoren varetager opgaver som fundraising,
rekruttering af frivillige, logistisk projektkoordinering og kommunikation.
Det vil derfor være dette samarbejde, der overordnet tegner dette oplæg på en Regattaorganisation, men på daglig basis vil det være Riverboats nuværende ledelse, der vil være
Regattaens nøglepersoner med Trine Valentin som leder af det fælles sekretariat for både
Regatta og Riverboat.
Foruden denne organisering nedsættes der parallelt hermed et advisory board af relevante
partnere i byen som fx repræsentanter fra de store virksomheder i byen, Handel Silkeborg,
Erhverv Silkeborg, Visit Silkeborg, Museerne, Restaurationerne, Idrætsforeningerne ect. Dette
har til formål at sikre alle interesser i byen bliver mødt, tæt kontakt til erhvervslivet og at
informationsflowet holdes højt.

Organisation
Regatta er et stort og komplekst arrangement. Der er behov for klar organisation og
struktur. Hvordan vil I organisere jer som ny Regatta arrangør? (Program – Salg –
Samarbejder – Personale – IT – Kommunikation – Trafik – Sikkerhedsplan – Afspærring
mv.)
De fire partnere i samarbejdet sidder med forskellige ansvarsområder, der ligger tæt op ad
deres virke og kapacitet i øvrigt. Således vil det være Riverboat, der vil stå for den
kunstneriske profil i form af ’lys-show’, musik og den store byfest.
Økonomistyring, logistik, bogholderi samt kommunikationsopgaven vil blive placeret centralt i
den nye regatta-organisation.
DGI Midtjylland vil facilitere outdoor- og idrætsaktiviteter for hele familien og stille med deres
medlemsorganisationer og erfaringer til at afvikle disse. Relevant er det også at DGI
Midtjyllandss professionelle sekretariat, bosiddende i Silkeborg har stor erfaring i
sikkerhedsafspærring og terrorsikring.
Hjejleselskabet vil have ansvaret for alt hvad der har med sejladser og havn at gøre både med
egne både, men også alle andre både, og arbejde med at løfte hele havneområdet som
Regattaens midtpunkt.

Silkeborg Kommunes rolle i samarbejdet er at sikre, at processen forløber glidende ned
gennem hele den kommunale organisation, således at kommunen dermed indgår som en aktiv
partner i at få drømmene til at ske. Det vil være en styrke for Regatta Silkeborg, at såvel
direktion som kulturforvaltning er medvirkende.
Vi ser med denne organisationsmodel muligheden for at skabe et dynamisk set-up med stor
transparens i alle dele af organiseringen af Silkeborg Regatta 2021.

Del 2: Vision, værdier og indhold
Overordnet vision og værdier for Regatta?
Silkeborg Kommune ønsker at Regatta i nogen grad nytænkes og der ønskes et
arrangement, som lokalområdet er stolt af og som afspejler Silkeborgs særlige DNA.
Hvordan ser I fremtidens regatta? Hvad er jeres vision og hvilke værdier er centrale?
Vores drivkraft i at byde ind på opgaven er en ambition om at løfte Regattaens kunstneriske
og brandingmæssige niveau, sikre en rød tråd gennem Regattaens mange elementer samt
sætte Silkeborgs force som Danmarks outdoor-hovedstad i spil, og dette i en fælles
organisering, der også sikrer solid økonomistyring og koordinering af alle aktører og interesser
i Silkeborg.
Regattaen bygger på en lang og stolt tradition omkring folkelig kultur og musik midt i
naturskønne omgivelser. Med Riverboat og DGI som centrale arrangører, vil det musisk
kulturelle fokus få en medspiller i et idrætskulturelt fokus.
Nogle af de helt centrale værdier, der ligger til grund for, at vi ønsker at byde ind på Regattaen
er elementer som: fællesskab, samlende kunstneriske oplevelser, tradition og fornyelse og
natur og kultur. Disse elementer ønsker vi at sætte i spil på helt bogstavelig vis.
Vi ønsker at give Regattaen et nyt aktivt liv med store kunstneriske visioner og mange
medrivende aktiviteter, som alle skal tage aktiv del i. Bl.a. vil vi med vores program kunne nå
ud og sætte en national dagsorden, som den by, der udskiftede det traditionsrige
fyrværkerishow med moderne og mere miljørigtig teknologi. Da vores ambitionsniveau er højt
peger vi på, at det bedste afsæt for en ny arrangørgruppe er at datosætte næste Regatta til
2021 og dermed give arbejdsro til arrangørgruppen og sikre et godt afsæt.

Særlige markører for Regatta?
Vægtningen af underholdning, kunst-indslag, fest-telte, sejlads, musik, fyrværkeri, lys og
andet har udviklet sig og varieret igennem hele Regattaens historie. Hvad ser I som
bærende temaer/indhold og særlige markører for Regatta fremadrettet? Hvordan vil I
forholde jer til traditioner og evt. nye tiltag (f.eks. Fyrværkeri, sejlads, musik, lys, søerne,
natur, mad og drikke mm.)
Programmæssigt har dette oplæg flere bærende elementer:





Ildfesten
Naturens storhed
Regattaløbet
Nye aktiverende fællesskaber



Den folkelige byfest

Som det helt centralt bærende element vil vi bl.a. præsentere fremtidens ”fyrværkeri”-show
(næsten uden brug af fyrværkeri) på Silkeborg Langsø. Med brug af laser, lys, projektioner,
vandspejlinger, springvand, lyd og fyrværkeri vil vi skabe et nyt bud på et samlende
kunstnerisk fyrtårn. Vi vil genopfinde ildfesten med den teknologi vi har til rådighed i dag, som
ikke er så miljøbelastende, men som ser visionært anderledes ind i fremtiden. Med
internationalt anerkendte aktører fra Tivoli i København, fyrmester Nicolaj Hommelhoff og
lysdesigner Ulrik Gad (Kong Arthur, Røde Orm, Robin Hood mm) vil vi skabe en unik
lysoplevelse på Silkeborg Langsø.
Vi vil lave en flydende scene midt i havnebassinet med danske topnavne, som man kan se fra
alle vinkler rundt om bassinet, som en moderne amfi-scene i timerne op til lysshowet.
Vi vil gøre meget ud af sejladserne. Både med Hjejleselskabets flåde men også i alt, hvad der
ellers kan krybe og gå på vandet. Vi vil lave et ’datingbureau’, så vi kan få alle
silkeborgenserne på vandet i alle tilgængelige både og således skabe nogle nye fællesskaber.
Langs hele Å-løbet vil vi have ildkunstnere stående – der kan jonglere, spy ild og gøgle
derudaf, så sejladsen bliver festlig og spektakulær. Ruten går til Brassø og ’De Små Fisk’ hvor
der vil være en scene med livemusik, som man både vil kunne se fra vand- og landsiden. ’De
små fisk’ vil også være børnenes arena – med masser aktiviteter i vand, på land samt med et
mindre lysshow før deres sengetid.
Som arrangør af Motorvejsløbene og DGI Hærvejsløbet vil DGI´s stærkeste bidrag til den nye
Regatta være et motionsløb med afsæt i Outdoorfokusset og med klare toner af vand, lys og
fest. Det er målet, at det nye Regattaløb, vil blive det løb, som Silkeborg kommune og dens
borgere med stolthed kan bryste sig af hvert 3. år og som vil markere sig som en af landets
største motionsløb. Det nye Regattaløb kan strække sig over adskillige Outdoor aktiviteter som
eks. cykelløb, MTB-løb, Gravelløb, løb, gang, rulleskøjteløb. Det centrale ved løbets DNA er
inddragelsen af alle aldre, familier og den gængse eventdeltager.
Til at supplere Regattaløbet vil DGI også udbyde en række mindre aktiviteter, som kan fylde
havnefronten og de åbne pladser i byen og være til glæde for de mange borgere, som ønsker
at engagere sig i kortere eller længere tid og på vekslende niveau, det kunne være yoga, dans,
streetfodbold og mange andre ting.
Outdoor- og idrætsarrangementerne vil henvende sig til alle Silkeborgs borgere, men i lige så
høj grad medvirke til at trække aktive tilskuere og turister til Silkeborg fra ind- og udland.

Ejerskab og opbakning i hele Silkeborg
Regatta er for alle i Silkeborg Kommune. Hvordan vil I opnå bred forankring og opbakning til
Regattaen i hele Silkeborg Kommune?
Når alt dette er sagt, vil dette oplæg på en ny Regatta dog stadig have de folkelige elementer,
som vi kender fra Regattaen fra tidligere år. Vi er klar over og har respekt for den
mangfoldighed, som Regattaen har formået at imødekomme tidligere med de mangeartede
kulturelle genrer og tilbud der er blevet præsenteret. Denne bredde er også noget, vi vil
arbejde videre med. Regattaen skal fortsat være for alle og have tilbud der taler ind i det
brede behov.

Ved at udleje nogle af byens pladser, håber vi at kunne præsentere netop den bredde, som
Regattaen er kendt for.
Det er essentielt for en event i denne størrelsesorden at kunne engagere et frivilligt korps af
hjælpere. Dette sikrer ikke kun selve eventens afvikling, men skaber også en bred forankring i
befolkningen – at vi løfter i samlet flok. Dette vil derfor også være en essentiel del af
Regattaens nye fortælling.

Kommunikation og publikumsdialog?
Det er afgørende, at der er klar og god kommunikation til gæster og publikum ved Regatta.
Hvilke tanker gør I jer om kommunikation og dialog med borgere, publikum og øvrige
deltagere ved Regattaen?
Vi skal have byen helt tæt på opbygningen af Regattaen, hvorfor kommunikationsopgaven er
et bærende element af hele organiseringen af festivalen. Vi skal have byen med på sidelinjen
for at dette kan lykkes. Dette sker til daglig på de sociale medier og med faste nedslag i
lokalaviserne.
Vi ønsker også at inddrage borgerne og lytte til deres indspark og vil etablere en
borgergruppe, der tager ansvar for at kvalificere Regattaen på mange niveauer. Endvidere
inddrages advisory board i sikringen af, at erhvervslivet inddrages i kommunikationsprocessen.
Det er endvidere afgørende, at der sker en løbende koordinering med såvel kommunens
kommunikationsafdeling som den generelle nationale og internationale markedsføring af
Silkeborg – Danmarks Outdoorhovedstad igennem alle relevante kanaler.

Del 3: Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Samarbejder med foreninger, frivillige og kulturinstitutioner
Regatta skal smitte positivt af på øvrigt foreningsliv i Silkeborg Kommune. Hvad er jeres
tanker om samarbejder med øvrigt foreningsliv?
DGI Midtjylland har et stor bagland i foreningslivet, som med deres partnerskab i Regattaen
bliver en naturlig del af dette oplæg.
Som en del af vores forretningsmodel ønsker vi at udleje flere af byens pladser til det øvrige
foreningsliv i Silkeborg. Og desforuden stiller vi også helt åbne overfor nye samarbejdsflader
med det øvrige foreningsliv og inviterer gerne inden for i nye partnerskaber.

Samarbejder med erhvervsliv, handelsliv, restaurationsmiljø m.fl.
Som det fremgår af basisforudsætninger er det afgørende at Regatta skal komme
lokalområdet til gavn. Hvordan tænker I at opnå gode og gavnlige samarbejder med
erhverv, handel og restaurationsmiljø?

Som tidligere beskrevet ønsker vi at etablere et advisory board med repræsentanter fra netop
erhvervsliv, handelsliv, restaurationerne, Visit Silkeborg og andre relevante partnere. Dette
har til formål at sikre en bred forankring og kvalificering i disse kredse, samt sparring omkring
div. forretningsmodeller, sponsormuligheder, sponsorpakker og for at sikre at Regattaens
informationsflow holdes højt og alle er med undervejs.
Det handler også om at disser partnere kan synliggøre, hvordan Regattaen kan komme dem til
gavn – hvordan kan Regattaen spille med i deres behov og hvordan vi opnå win-win for alle
partnere.

Sponsorer og Silkeborg-partnerskaber
Regatta er en stor og dyr fest. Forudsætning for en god regatta er at mange spæder til og
bidrager. Silkeborg Kommune ønsker at en ny arrangør formår at geare kommunens bidrag
og skabe positive synergier. Hvordan vil I arbejde med sponsorer, fundraising,
partnerskaber mm.? Hvordan kan Regatta styrke eksisterende og være afsæt for nye stærke
Silkeborg-partnerskaber?
Ja, det er en stor og helt væsentlig opgave, som vi både har stor erfaring i, men også stor
respekt omkring – da vi ved, hvor meget det kræver at arbejde i og med.
Ved at øge det kunstneriske og brandingmæssige ambitionsniveau for Regatta Silkeborg er det
vores forventning, at det vil blive muligt samtidig at skabe baggrund for fundraising og
sponsorater, der både vil strække sig ud over et større geografisk opland og samtidig realisere
et højere økonomisk niveau end tidligere.
Sideløbende hermed vil sammenfaldet mellem Silkeborgs byjubilæum i 2021 kunne medvirke
til at skabe kreative og interessante sponsormuligheder for Silkeborgs erhvervsliv.

Synlighed i og udenfor Silkeborg Kommune – lokalt, regionalt og nationalt?
Regatta er en stolt og stor tradition i Silkeborg – og regatta har igennem tiden opnået
forskellig grad af synlighed og udbredelse i og uden for kommunen. Hvilke tanker gør I jer
om synlighed – lokalt, regionalt og nationalt?
Regattaen har potentiale til at nå langt ud over kommunegrænsen og med et element som
’fremtidens lysshow’, er det realistisk at arbejde med dette mål i en national målestok. Da man
i 1899 præsenterede ’Ildfestregattaen’ var dét med fyrværkeri noget ganske særligt og meget
nytænkende. Vi vil med dette oplæg derfor være tro mod denne tradition og eventens rødder
og præsentere hvad vi ser som vores tid ’state of the art’ – en fremsynet lys-event, der kan
sætte Silkeborg på landkortet. Dette oplæg taler også lige ind i kommunens ambition om at
være Green Valley og ville satse strategisk på den grønne dagsorden.
Når en by som Silkeborg har så store ambitioner med deres historiske byfest, bliver det også
en regional historie, der kan nå vidt omkring, og hvor ikke mindst Aarhus og Region
Midtjylland skal inddrages aktivt.

Det kræver en målrettet tilgang at nå langt med lokale historier, men med et nytænkende og
ambitiøst udgangspunkt er der baggrund for en fortælling, der vil kunne involvere såvel de
trykte som de elektroniske medier. Hvordan en hel by samlet skaber en byfest.

Del 4: Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring
Forretningsmodel
Beskriv jeres forretningsmodel. Vedhæft gerne et budgetoverslag.
Det er en kompleks opgave at beskrive en samlet forretningsmodel på nuværende tidspunkt.
Dog kan vi konkludere, at kommunens tilskud ikke rækker langt eller står mål med de
ambitioner både I og vi har. Det er således vores forventning, at de faste årlige omkostninger
ikke kan afholdes for under kr. 500.000.
Vi betragter det endvidere som urealistisk at gennemføre de beskrevne planer inden for en
tidshorisont på 15 måneder fra det tidspunkt, hvor Regatta Silkeborg er fuldt operativ, og vi
ønsker derfor at udskyde Regattaen til 2021 for at skabe et realistisk grundlag til at både rejse
den nødvendige kapital, men også have den fornødne tid til at planlægge en så stor og
kompleks open-source event som Regattaen er. Da vi arbejder med nogle grundlæggende
strategiske værdier for Regattaen, der bunder i at omsætte en grøn dagsorden, at skabe nye
fællesskaber og få børn i spil på mange nye måder danner det grundlag for at søge mange
store landsdækkende fonde.
I forbindelse med dialogen med designteamet der skal varetage lys-showet har vi drøftet
mulighederne for at lave showet som en co-produktion med Tivoli i København, hvilket vil
halvere vores økonomiske omkostninger samt skabe et gunstigt bæredygtigt samarbejde for
begge parter. Vi har også talt om mulighederne for at sælge showet til andre byer mm. Det
koster i omegnen af 3 millioner at lave sådan et show. Men vil altså kunne økonomisk af
imødekommes af, at lave det som en co-produktion.
Ydermere ønsker vi at bede kommunen om at øge tilskuddet i form af en underskudsgaranti
som sikkerhedsnet for at kunne afvikle Regattaen for første gang i 2021.

Økonomi og øvrige ressourcer fra Silkeborg Kommune
Som det fremgår af baggrundsmaterialet bidrager Silkeborg Kommune med økonomiske
ressourcer, vederlagsfrit brug af pladser og torve, delvis afholdelse af
renholdningsomkostninger samt øvrige ressourcer og bistand. Redegør for jeres overordnede
tanker om forvaltning af ressourcer stillet til rådighed af Silkeborg Kommune.
På dette stadie er det for tidligt at formulere konkrete og præcise forventninger til kommunens
medvirken.
For at realisere en fornyelse af Regatta Silkeborg som beskrevet, er det imidlertid afgørende,
at Silkeborg Kommune indgår som en aktiv partner i processen, og at dette sker i en løbende,
åben og konstruktiv dialog om muligheder og begrænsninger. Dette omfatter en lang række
praktiske elementer som afspærring, skiltning, sikkerhed, offentlig transport, parkering,
renovation, elforsyning og lignende samt koordinering af og involvering af en række

kommunale institutioner som skolevæsen, børnehaver og socialområdet, hvor de mange
outdoor- og idrætsaktiviteter vil kunne danne baggrund for en lang række fællesinitiativer.

Budgetstyring og afrapportering
Silkeborg Kommunes forventer at der er effektiv budgetstyring og årlige afrapporteringer.
Redegør for planer herfor.
Ligesom alle andre projekter og festivaler i både Riverboat og DGI’s regi garanterer vi
professionel budget- og økonomistyring med fuld transparens samt en professionelt tilrettelagt
afrapportering. Vi vil endvidere anvende det samme mobilbaserede kasseapparatsystem for
alle interne og eksterne betalingssteder under regattaen, som anvendes under Riverboat, så
der er styr på alle pengeflows, og så lager- og vareflows kan reguleres herefter, og så vi ikke
risikerer, at der ikke er fuld dokumentation i relation til skat og moms.

NB: Som formelt forbehold for denne ansøgning ligger det hensyn, at vores engagement i en
ny forening skal godkendes på en generalforsamling af foreningens medlemmer. Dette
skyldes, at Riverboats nuværende vedtægtsgrundlag ikke omfatter afholdelse af Regatta.
NBB: Rent formelt skal vi understrege at vores bestyrelsesformand Johanne Errboe har
forholdt sig neutral ved den endelige godkendelse af projektet grundet hendes dobbeltrolle i
form af sit formandskab i både Jysk Musikteater og Riverboat.

5 Stillingtagen til interessetilkendegivelser vedr.
fremtidens Regatta
5.3 - Bilag: Foreningen IldfestSilkeborg interessetilkendegivelse
DokumentID: 7544244

IldfestSilkeborg®

Fremtidens regattaarrangør

IldfestSilkeborg

www.IldfestSilkeborg.dk

®

Side 1

IldfestSilkeborg®
Indhold
1.

2.

3.

4.

5.

Executive summary.................................................................................................................................... 4
1.1

Nøglepersoner og organisering ......................................................................................................... 4

1.2

Vision, værdier og indhold................................................................................................................. 4

1.3

Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og interessenter ...................................... 5

1.4

Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring .................................................................................. 5

Forretningsplan ......................................................................................................................................... 6
2.1

Kendetegn.......................................................................................................................................... 6

2.2

Den store centrale scene ................................................................................................................... 7

2.3

Havneområdet ................................................................................................................................... 7

2.4

Torvet ................................................................................................................................................ 8

2.5

Fyrværkeri.......................................................................................................................................... 8

2.6

Tableauer ........................................................................................................................................... 8

2.7

Regattaflåden .................................................................................................................................... 9

2.8

HandelSilkeborg............................................................................................................................... 10

2.9

Restauratører og udskænkningssteder ........................................................................................... 10

2.10

Sponsorer og samarbejdspartnere .................................................................................................. 10

2.11

”River food” og Outdoor som tema ................................................................................................ 10

2.12

Mere for børn og mere liv i havnebassinet ..................................................................................... 11

2.13

Mere for de unge ............................................................................................................................. 14

2.14

Temaer, placeringsplan og ”kundeflow” ......................................................................................... 16

2.15

Optakts- og støtteprojekter............................................................................................................. 17

2.16

Godkendelser, beredskab og sikkerhed .......................................................................................... 18

Forretningsmodel .................................................................................................................................... 19
3.1

Model for arrangementer og events ............................................................................................... 19

3.2

Det Offentlige .................................................................................................................................. 20

3.3

Eksterne partnere ............................................................................................................................ 20

Organisation ............................................................................................................................................ 22
4.1

Organisation, ”armslængde” m.v. ................................................................................................... 22

4.2

Repræsentantskab........................................................................................................................... 24

4.3

Forretningsudvalg ............................................................................................................................ 24

4.4

Sekretariatet .................................................................................................................................... 25

Forening, vedtægter og stiftende generalforsamling ............................................................................. 26
5.1

Foreningen og medlems-værge-kampagne..................................................................................... 26

6.

Budget og økonomi ................................................................................................................................. 27

7.

Bilag ......................................................................................................................................................... 28
www.IldfestSilkeborg.dk

Side 2

IldfestSilkeborg®
7.1

Udkast til Vedtægter for Eventforeningen IldfestSilkeborg® ........................................................... 28

7.2

Budgetramme .................................................................................................................................. 32

7.3

Støtteerklæring som modtaget fra Silkeborg-Voel KFUM ............................................................... 33

7.4

Registrering af varemærke .............................................................................................................. 34

7.5

Domæneregistrering ....................................................................................................................... 34

7.6

Inspiratorer, stillere og potentielle deltagere i repræsentantskabet.............................................. 35

7.7

Ansøgeres Curriculum vitae............................................................................................................. 36

7.6.1 Peter Nyegaard Jensen ................................................................................................................... 36
7.6.2 Allan Vittrup.................................................................................................................................... 37
7.6.3 Flemming Rosenaa Dufke ............................................................................................................... 38
7.6.4 Peter Mølkjær ................................................................................................................................. 39
7.6.5 Torben Bloch Pedersen................................................................................................................... 40

www.IldfestSilkeborg.dk

Side 3

IldfestSilkeborg®
1. Executive summary
Ild, vand og sejlads har siden den allerførste regatta i 1899, været omdrejningspunktet for en
af Danmarks smukkeste folkefester. Sådan skal det også være i fremtiden.
Med udgangspunkt i de stolte traditioner påtager vi os gerne ansvar for at videreføre disse.
Meget som det altid har været. Mere af noget og mindre af andet.
Jf. den af Silkeborg Kommune udarbejdede Idéskabelon redegøres her som ”executive
summary” kort for de fire basisforudsætninger:

1.1

Nøglepersoner og organisering

Bag ansøgningen står personer med samlet ca. 100 års ledelseserfaring fra professionelle
erhverv og beskæftiget med bl.a. topledelse, økonomi, forretningsudvikling, forandringsledelse,
salg og markedsføring.
Vi har alle deltaget som arrangører eller udførende musikere ved store arrangementer. Flere af
os har været en del af tidligere års Ildfestregatta-organisation eller associerede arrangementer
som Ramperæs, det flydende sankthansbål m.fl.
Desuden kan det nævnes, at vi har været engagement ved etablering af byens nytårskoncert
med DR´s Underholdningsorkester, Børge Wagner og et stor sammensat kor ved Silkeborgs
150-årsjubilæum. Interessant, om vi her også kunne bidrage ved byens 175-årsjubilæum i 2021.
Erfarne folk med et stort netværk i Silkeborg Kommune.
Ildfestregattaen forankres i regi af en ny forening under stiftelse: IldfestSilkeborg®.
Ved stiftende generalforsamling etableres Repræsentantskab, hvor pladser gerne ses bredt besat
af repræsentanter fra turistforeningen, ErhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, Silkeborg Kommune,
Motorbådsklubben, Spejderkorpset, Restauratører, relevante idrætsforeninger, Idrætsrådet,
Kulturrådet, Hjejleselskabet, gode ambassadører og vigtige interessenter generelt.

1.2

Vision, værdier og indhold

Ved at fastholde, styrke og udvikle fokus på Ild, vand og sejlads videreudvikler vi den smukkeste
folkefest.
Med Ild, vand og sejlads som det centrale i en Outdoor-kontekst arbejder vi med specifikke
tilbud til de forskellige segmenter af besøgende.
Vi udvikler bedre tilbud til børn, familier og unge. Mindre gøgl og tivoli til fordel for mere
eventyr og klassisk stil samt et klart ønske om samarbejde med Riverboat for synergieffekter
omkring sejladserne, jazz på Hjejle-flåden o.s.v.
Vi påtager os ansvaret for at løfte den tunge arv, at videreføre den stolte tradition.
Vi revitaliserer vores ildfestregatta i et moderne og tidssvarende format, der appellerer til alle
borgere i Silkeborg, erhvervsdrivende og tilrejsende.
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1.3

Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og interessenter

IldfestSilkeborg® etableres og udvikles i samarbejde mellem en lang række nuværende
samarbejdspartnere og nye potentielle interessenter: HandelSilkeborg, restauratørerne,
erhvervslivet generelt og ikke mindst genskaber vi tidligere års succesfulde samarbejde med
kommunens fantastisk idræts- og foreningsliv. Vi forestiller os også et samarbejde med
Bevæg Dig For Livet om konkrete havnenære arrangementer.
Allerede fra starten har vi inddraget næste generation, så vi ikke blot etablerer en nu
fungerende optimal organisation, men også skaber grundlaget for et stærk Ildfestregatta i
mange, mange år fremad.
Og helt i tråd med tidens forventninger har vi indtænkt socioøkonomisk virksomhed for alles
medvirken.

1.4

Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring

Der er udarbejdet og senere beskrevet relativt detaljeret budget for ”mellemår” og ”regattaår”
hvoraf forventninger til årlige kommunale tilskud og underskudsgaranti fremgår.
I ”mellemår” forventes et årligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune på 300.000,- kr.
I ”regattaår” forventes drifts- og sekretariatstilskud på 600.000 kr, fyrværkeritilskud på
500.000,- kr, rengørings- og terrorsikringstilskud på 500.000 kr samt en underskudsgaranti på
500.000 kr.
Det bemærkes i øvrigt, at meget vigtige aktiver for IldfestSilkeborg® er adgang til affyringspontoner hvorfra fyrværkeri afskydes på Silkeborg Langsø samt lyskæder for husstandsomdeling
til ejendomme langs Remstrup Å.
Ansøgningen inkl. budget forudsætter adgang til affyrings-pontoner, lyskæder m.v., idet der kun
er indkalkuleret et anslået beløb til leje af disse.
For bred forankring, principper for armslængde og gennemsigtig økonomi m.v. etableres der jf.
vedtægter for foreningen under stiftelse både Repræsentantskab, Forretningsudvalg og et
mindre sekretariat samt funktions- og arbejdsgrupper med frivillige.
Forretningsudvalget tager ansvar for den daglige ledelse og drift.
Sekretariatets opgaver er bl.a. følgende: Markedsføring, hjemmeside, kampagner
samarbejde med lokale aktører samt medlemspleje, bogføring, fakturering o.s.v.

og

Der etableres ERP-system baseret på e-conomic for daglig økonomistyring, daglig bogføring,
ordre- og rekvisitionsstyring, fakturering m.v. m.v. idet revisor, bogholder og nøglepersoner får
de relevante adgangs- og skrive-rettigheder.
God læselyst
Venlig hilsen
Torben Bloch Pedersen (formand for Repræsentantskab under stiftelse)
Peter Nyegaard Jensen (formand for Forretningsudvalg under stiftelse)
Allan Vittrup (næstformand, Forenings- og frivilligkoordinator)
Flemming Dufke (sponsorer m.v.)
Peter Mølkjær (Økonomi)
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2. Forretningsplan
2.1

Kendetegn

Vi elsker ildfestregattaen - den er en del af vores DNA i Silkeborg.
Ildfestregatta er en flot tradition og smuk begivenhed i Silkeborg – og har været det siden 1899
Derfor skal vi værne om selve kernen: Ild, vand og sejlads.
Vi skriver ikke meget om selve kernen i ildfesteregatta-traditionen – fordi vi bevarer og styrke
den, som den er!

For os er det afgørende, at Ildfestregattaen laves af Silkeborg for Silkeborg. Altså, lokalt
forankret og med et stort lokalt engagement. Med kvalitet og rækkevidde på markedsføring og
synlighed som skaber opmærksomhed langt uden for bygrænsen og som understøtter vores
image som Outdoor-Hovedststad.
Ansøgning, budget m.v. forudsætter, at ildfestregattaen i 2020 over maksimalt 4 dage, men vi
er naturligvis indstillet på drøftelse af evt. andre ønsker.
Det bemærkes i øvrigt, at Silkeborg har jubilæum i 2021 – hvorfor arrangementets afvikling i
enten, og eller 2020 og 2021 bør drøftes.
Som udgangspunkt vil der være gratis adgang til ildfestregattaen.
Udover betaling for deltagelse ved sejlads på Hjejleflåden, visse VIP-arrangementer og
eksklusive events ønskes en drøftelse af potentielle muligheder for nytænkning med et ”festivaltilsnit”.
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2.2

Den store centrale scene

Den store scene ved havnen bliver fortsat et centralt
omdrejningspunkt – ikke kun centralt for oplevelser, optræden
med store kendte navne, men der arbejdes også med tanker om
at gøre denne del af arrangementet centralt for etablering af
positiv likviditet.
Vi lægger stor vægt på traditionen med, at gæster frit kan bevæge
sig rundt i hele Silkeborg centrum for oplevelser.

musikfestival.

Der arbejdes imidlertid med tanker om, at det nære område
omkring store scene opbygges som område for en egentlig

Det er oplagt, i lighed med tidligere, at inddrage Silkeborg MusikTeater og Cafe 1. Række til
VIP-arrangementer område og for evt. nye klassiske musiktilbud, opera m.v.
Spørgsmål er desuden, om vi med en beskeden entreindtægt og ved forudbestilling af billetter
til et indre festivalområde, et VIP-område, med evt. servering kan skabe indtægt og et positivt
likviditetsbidrag?
Besøgende uden billet afskæres ikke for deltagelse i underholdningen, det bliver bare uden for
VIP-området.
Det undersøges, om en af Silkeborgs erfarne festival-arrangører kan tage ansvar for en decideret
festivalplads ved store scene.
Også ”Avis Torvet” på Papirfabrikken kunne i højere grad inddrages ligesom der er muligheder
på det nye P-Hus på Papirfabrikken inkl. det øverste dæk.

2.3

Havneområdet

Silkeborg-Voel KFUM har ved tidligere udgaver af Regatta stået for det store havnetelt ved
siden af Silkeborg Roklub. Silkeborg-Voel KFUM har stor erfaring med denne opgave, og det
giver derfor god mening, at de fortsat vil være ansvarlige for denne del.
Gennem en dialog mellem Silkeborg-Voel KFUM og IldfestSilkeborg, har der også været tale
omkring udtrykket for det øvrige havneområde, særligt med fokus på Åhavevej.
Silkeborg-Voel KFUM har tydeligt tilkendegivet, at man er parate til at stå for dette område.
Silkeborg-Voel KFUM har tilkendegivet et ønske om indflydelse på stadepladser til øvrige
parter, ud fra princippet om en 80/20-fordeling, hvoraf 80 % af stadepladserne skal varetages
af restauratører eller foreninger fra Silkeborg Kommune.
Vi overvejer de fordele der er ved at lade Silkeborg-Voel KFUM stå for området, at der vil
kunne være et gennemgående tema for området, ligesom at der med den samme
”ansvarshavende” vil være en række ”stordriftsfordele
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2.4

Torvet

Som det fremgår af senere afsnit, arbejder vi efter en ”80/20-tildelings-hensigt”. Med denne
hensigt arbejdes der for, at lokale foreninger, lokale restauratører og lokale erhvervsdrivende
tager ansvar for 80% af de areale, telte og stande der er inkluderet i IldfestSilkeborg®
Fremfor samarbejde med privat-aktør foretrækkes derfor samarbejde med Riverboat,
Lørdagsjazzen m.fl. om bemanding af det store telt på Torvet. En indledende dialog pågår
herom.

2.5

Fyrværkeri

Fyrværkeri og ild-inspirerede tableauer i Remstrup Å vil også fremover være helt centralt for
IldfestSilkeborg®. Helt som vi kender det: Storslået, spektakulært med lydkulisse o.s.v.
Vi udfordrer dog, om nye tiltag med laser, lys og ild kan supplere, videreudvikle og forny
IldfestSilkeborg.
Efter samtaler med Kent Madsen Silkeborg IF A/S vurderer vi også, om det nye
parkeringshus på Papirfabrikken kunne være et nyt fyrværkeri-affyringsområde.
Vi udfordrer om det giver værdi for gæster at titulere arrangementet som Europamesterskab
eller om gæster bare ønsker storslået fyrværkeri.
Det i ansøgningen indarbejdede fyrværkeriindhold er som følger:
•
•
•

•
•

De 3 første aftner afholdes festfyrværkeri i størrelsen 550-800 kg NEM og varighed af 13
– 16 min inkl. lydkulisse på Silkeborg Langsø.
Afsluttende Gallafyrværkeri lørdag aften den 15. august 2020. Galla-fyrværkeriet vil
fremstå som en flot kulmination og afslutning af IldfestSilkeborg®.
Der er indkalkuleret hegn, vagter, forplejning og div. men det understreges, at der kun
er indregnet et beskeden beløb til leje af affyrings-pontoner, lyskæder m.v. jf takster
herefter.
Omfang af tidligt festfyrværkeri ved Sejs drøftes yderligere, idet budget ikke indeholder
omkostninger hertil (anslået pris ~200.000,- kr).
Alle aftener gratis adgang.

Det forventes, at fyrværkeri-affyrings-pontoner, lyskæder kan lejes af det hidtidige Silkeborg
Turist- og Regattaforening. På den baggrund har medlemmer af Silkeborg Turist- og
Regattaforening givet tilsagn om at bistå specifikt med fyrværkeriaktiviteterne.

2.6

Tableauer

Specielt de sejlende gæster sætter pris på traditionen med tableauer langs Remstrup Å.
I samarbejde med RiverArt eller tilsvarende søges samarbejde for udvikling af konceptet med
tableauer langs Remstrup Å.
For også at tilgodese spadserende langs åen tænkes den nordvestlige ende af stien mellem
Remstrup Å og Sejsvej samt Åhavevej inddraget.
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Tableauer langs åen kunne være en naturlig videreudvikling af hidtidige løsninger mens der for
spadserende langs f.eks. Åhavevej kunne være tale om nye koncepter med bl.a. lyskunst med
inspiration fra Riga Light Festival.
Udviklingen af nyt koncept for tableauer er et
længere forløb og kunne involvere flere frivillige:
Kunstnere, hårdværkere, College 360, Den
Kreative Skole og frivillige generelt.
Afhængigt at det kunstneriske indhold evt.
lydkulisser, levende underlægningsmusik o.s.v.
kan det blive aktuelt at søge støtte til tableauer
fra kulturfonde, nationale puljer o.s.v.
Iben From fra Kunstcenter Silkeborg Bad er taget med på råd og hun har tilbudt at hjælpe
med at udvikle denne del – til glæde for de sejlende og i fremtiden også til glæde for de
spadserende.

2.7

Regattaflåden

Helt i stil med tidligere år gennemføres der Regattasejlads.
Ud over Hjejleselskabet inddrages Motorbådsklubben, som i overensstemmelse med drøftelse
med selskabets ledelse inviteres til deltagelse i repræsentantskabet.
Hjejleselskabets direktør, Thomas Klostergaard, bekræfter ved møde, at selskabet også
fremadrettet vil være dybt engageret i Ildfestregattaen.
Han uddyber:
”Hjejleselskabet har altid været en stor del af den fortælling der skaber en Regatta i Silkeborg.
Derfor ønsker selskabet at bakke stærkt op omkring enhver fremtidig Regatta. Man vil støtte op
med både kompetencer og kapital for bidrage til den bedst mulige fest for Silkeborg og de mange
gæster.
Hjejleselskabet tilbyder at stå for:
•
Sejlads med lysudsmykket flåde hver aften.
•
Udvalg af forskellige produkter til gæsterne.
Info; der er behov for at op til to både pr. aften sejler ud før den samlede afgang og
følge resten af flåden hjem i havn. På disse afgange har Hjejleselskabet mulighed for
at tilbyde spisning til selskaber.
•
Salg af alle billetter til sejlads.
•
Kompetencer til at varetage opgaver som leverandør af fest på- og omkring havn, samt
på vandet, samt sparring til den øvrige fest.”
Der ønskes også synergieffekter ved samarbejde med byens andre store ”kulturinstitutioner”.
Derfor tænkes regattaflåden fremadrettet bemandet med jazzorkestre til understøtning af de
visuelle indtryk fra flåden. Udgangspunktet er, at det bør koordineres med Riverboatorganisationen (som forventeligt p.g.a. arbejdet med egen ansøgning har været
tilbageholdende for dialog i denne indledende fase)
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2.8

HandelSilkeborg

HandelSilkeborg er en af de meget væsentlige interessenter, som der snarest tages dialog med
om konkret involvering, organisering og plads i IldfestSilkeborgs® repræsentantskab.

2.9

Restauratører og udskænkningssteder

Restauratører og udskænkningssteder er ganske væsentlige interessenter, som der snarest
tages dialog med om konkret involvering, organisering og plads i IldfestSilkeborgs®
repræsentantskab

2.10 Sponsorer og samarbejdspartnere
Straks efter foreningens stiftende generalforsamling vil der blive taget kontakt til de mange
sponsorer der tidligere har støttet Silkeborgs ildfestregatta så flot:

2.11 ”River food” og Outdoor som tema

Man har tidligere i forbindelse med ildfestregatta taget de først skridt mod street food med
bespisning og udskænkningssteder rundet om i byen.
Med inspiration fra bl.a. Skanderborgs Smukfest skal vi have meget mere street food, river food,
og udendørs madoplevelser – oplevelsen og outdoor som tema.
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Boder til street food må i 2020 delvist være professionelle udefrakommende boder. Det er dog
hensigten, at partnere som foreninger, idrætsklubber m.v. over tid skal opbygges egne boder.
Efter et ønske om samskabelse og inspireret af Smukfest i Skanderborg er det i langt højere
grad end nu tanken, at organisere frivillige kræfter fra idrætsklubber og foreninger generelt.
Idrætsrådet indtænkes og tanken er, at forening evt. med hjælp fra Produktionshøjskolen
og i en socioøkonomisk kontekst opbygger stande og boder.
Et enigt Idrætsrådet bakker op om konceptet og bidrager gerne med at formidle kontakten til
og koordinere opgaver med medlemsforeningerne. Man giver udtryk for, at idrætten i højere
grad bør tænkes ind i konceptet som event- og bespisningsleverandører, som frivillige o.s.v.

2.12 Mere for børn og mere liv i havnebassinet
Det er et gennemgående mål, at ildfestregattaen fremadrettet skal være for alle aldre – og vi
sætter specielt fokus på, at der bliver mere for børnene. Det vil sige, også flere oplevelser inden
det bliver for sent på aftenen.
Tiden er løbet fra det traditionelle gøgl og tivoli.
Børnene skal spille en større rolle i Silkeborgs fest – det er også deres fest.
Derfor skal vi have etableret en anden central arena for dette segment – omkring havnen.
Vi skal også inddrage børnene. Vi tænker bl.a. ved at lade dem bruge lidt af deres skoletid på at
lære om ild, krudt og fyrværkeri, og vi tilføjer emnet ”Silkeborg” for samtidig at lære dem om
og engagere dem i deres/vores by.
Derfor forestiller vi os, koordineret af Trine Thrane Head of Preschool, Director, LEGO
Education, i samarbejde mellem Museum Silkeborg og Silkeborg Seminarium, at udarbejde
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et undervisningsmateriale omfattende timeplaner for 6-10 timer projektundervisning for 0-3
klasse, 4-6 klasse og 7-9. klasse i emnerne
•ild (fag: natur & teknik, historie)
•krudt med underpunktet fyrværkeri (fag: natur & teknik, historie)
•Silkeborg (historie, og samtid)
Det vil være op til de lærerstuderende at parre emne med klassetrin, så det passer med de
relevant pensummål i FÆLLESMÅL.
Et scenarie kunne være at man underviser mandag/tirsdag i ildfestugen i alle klasser efter det
materiale, onsdag udstiller hver klasse sit arbejde på skolerne og skolen vælger det projekt ud
man synes skal repræsentere skolen.
Fredag udstiller alle skoler rundt om i byen opdelt efter emner (”ild og krudt” udstiller bl.a. i
forbindelse med Museum Silkeborg, ”Silkeborg” udstiller i Jysk musik og teater hus med kobling
til Papirmuseet.
Side effekt:
•Børnene bliver vidende, engagerede i og stolte ved deres by
•Skole-udstillinger trækker forældre og bedsteforældre til med følgende mulig omsætning.
For arrangementer i havnebassinet er der med hjælp fra ”næste generation” er der truffet aftaler
om at genskabe tidligere tiders ikoniske Vandshow eller Regattarace:

Gense filmen fra dengang på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=HbYJ7ETBpLk&feature=youtu.be
I forbindelse med en revitaliseret Ramperæs har næste generations Silkeborgensere ved
Kristoffer Møller Jensen (byrådsmedlem) samt Søren Filip Chistensen og Sebastian
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Würtz (Hvis forældre, Ole Würts og Henrik Christensen / Brandstifter, begge har været
involveret i Ramperæs version 1.).
Ud over de tre initiativtagere undersøges det om Junior Chamber International eller andre
organisationer kunne have interesse i at deltage.
I tillæg til genskabelse af det ikoniske Regattarace arbejdes der med nye koncepter for
inddragelse af f.eks. MTB´s for endnu mere Outdoor Silkeborg.
I samarbejde med lokale aktører og evt. DIF og DGI´s Bevæg Dig For Livet etableres et MTBløb med målområde ved havnen.
Ikke kun et traditionelt MTB-løb i Nordskoven, men måske MTB-løb i Silkeborgs gader, inde i
udvalgte forretninger, P-kælderen o.s.v.
Ikke en traditionel målstreg, men afsluttet med cykling (eller vandgang) over snæver planke
flydende på tværs af havnebassinet. Efter cykling på spor i Nordskoven slutter MTB-løbet altså i
nærheden af Hjejlekiosken, hvor deltagerne kører ud på planken flydende over havnebassinet,
for slutteligt (måske) at nå målstregen ved rampen og speakertårnet for Ramperæs.

Som primus motor for MTB-arrangement har Mads Hoffmann (26281516), bestyrelsesmedlem
i Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug og ivrig MTB´er tilbudt at være ansvarlig for opbygning
af endeligt koncept og arrangementsorganisation.
Fra Silkeborg Kajakklub udtrykker bestyrelsen sig med bl.a. Søren Sloth sig positivt for at
genskabe samarbejdet.
Der vil blive taget tilsvarende kontakt til Silkeborg Roklub at genskabe dragebådsløbene.
Med respekt for evt. nationale eller internationale mesterskaber i regatta-dagene tilbyder
Silkeborg Kajakklubs kapafdeling at bistår med 50m Sprint-stævne langs Radisson, Biografen
m.fl.. Måske kajakpolo i havnebassinet og måske genskabe initiativer med vandskiløber efter K4
(fire-mandskajak) samt evt. bemanding af salgsboder efter nærmere aftale.
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Måske, kanalsvømning sammen med Silkeborg Motion og TRI (SMT) jf. samtaler med Allan
Vittrup fra SMT´s bestyrelse. Måske med tre-dags adventure eller tri-arrangement?

Måske arrangørerne bag DarkTrail kunne arrangere løb med lys, ild o.s.v.
Se også muligheder for underholdning med vandski efter kajak på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=OMMc0FoOwEA

2.13 Mere for de unge
Der tages kontakt til ungemiljøet for deres involvering i arrangementer der appellerer til dem på
Bindslevsplads og Nytorv eller langs Langsø ved Vestergadehallen efter nærmere afklaring.
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Det er umiddelbart tanken at arbejde videre efter ideerne bag Lyd & Byg Festival, som
eksponerer deltager til nye udfordringer med arkitektur, kunst og musik. En scene til de unge
og mere “radikale kultur-kræfter”.
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2.14

Temaer, placeringsplan og ”kundeflow”

Generelt vil der blive arbejdet med temaer for placering af de forskellige aktiviteter.
Besøgende tænkes inddelt i segmenter: Motorbådsfolket, børn og familier, de unge, de modne
musik elskende og danselystne, Erhverv og VIP´s o.s.v.
Det tænkes arbejde med områder med barer og udskænkning og andre områder primært for
bespisning – aktiviteter.
Tema- og aktivitetsplan er stadig under udarbejdelse, men kunne f.eks. se ud som følger:

Inden endelig fastlæggelse af de forskellige segmenteres primære lokationer vil gæsternes
flow rundt i byen blive planlagt for den optimale udnyttelse af de respektive steder.
Ved korrekt planlægning kan havnen f.eks. primært være for børnefamilier sidst på
eftermiddagen. Når børnefamilierne forlader havnen for at bevæge sig mod det primære
bespisningssted på Østergade, så overtages havneområdet af et ældre og feststemt publikum
o.s.v.
En vigtig del af disse overvejelser er også de sikkerheds- og beredskabsmæssige overvejelser.
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2.15

Optakts- og støtteprojekter

Ud over de primære aktiviteter rettet direkte mod ildfestregattaen, er der i opgaverne indtægt
mindre projekter, som har til formål at skabe fokus på ildfestregattaen som optaktarrangementer.
Projekter, der skaber synlighed, skaber forventninger og giver mulighed for at fastholde en stor
og i vid udstrækning frivillig organisation.
Et eksempel, der i samarbejde med de hidtidige arrangører ér indarbejdet i planerne, er det
årlige sankthans med flydende bål på Silkeborg Langsø
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Se evt. filmen på Facebook her:
https://www.facebook.com/detskerisilkeborg.dk/videos/sankthans-p%C3%A5langs%C3%B8/1922933497766743/

Bo Michael Frankø tager ansvar for dette udvalg i samarbejde med Hans Jørgen Klog,
Allan Vittrup og Peter Nyegaard Jensen.

2.16 Godkendelser, beredskab og sikkerhed
Med udgangspunkt i erfaring fra seneste Ildfestregatta samt dialog med relevante myndigheder
vil der ikke blot blive søgt relevante godkendelser, bevillinger m.v. men også aktivt taget skridt
for implementering af seneste anbefalinger for beredskab, flugtveje, sikkerhed m.v.
Vi indleder dialog med relevante myndigheder for anbefalinger og retningslinjer, idet vi noterer,
at det f.eks. for terrorsikring anbefales at man stiler efter løsninger, der er certificerede og har
bestået crash-test. Det omfatter ikke de typisk anvendte betonklodser, som desværre alt for
ofte ses i bybilledet. De får muligvis mennesker til at føle tryghed. Men det er falsk tryghed.
Det er positivt og decideret uundværligt, at PET foretager kvalificerede vurderinger af
trusselsbilledet for at forebygge terrorangreb.
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3. Forretningsmodel
Forretningsmodellen for IldfestSilkeborg® baseres overordnet på finansiering fra følgende
kilder:
• Sponsorer
• Offentlig støtte
• Salg af bodpladser, teltpladser, drikkevarer m.v.
• Medlemskontingenter og ” crowdfunding”
Specielt i regattaåret udgør de tre første ovenstående finansieringskilder langt den største del
med 5,4 mio kr. ud af den samlede budgetramme på 5,66 mio kr.
Offentlig støtte anvendes primært til:
• Organisatoriske drift inkl. bl.a. sekretariat
• Fyrværkeri, tableauer og udsmykning
• Renovation, logistik, infrastruktur, beredskab og sikkerhed med terrorsikring
Indtægterne fra salg af bodpladser, teltpladser, drikkevarer m.v.
Indtægter fra medlemskontingent, crowdfunding m.v. er relativt begrænsede, men de anses
dog som værende af væsentlig strategisk betydning for sigtet mod et bredt folkeligt
engagement og forankring.
Jf. beskrivelse andre steder i denne ansøgning etableres IldfestSilkeborg® som en forening.
Foreningen vil blive drevet med et sigte mod en overskudsgrad på 5%. Som en del af
incitamentsstrukturen vil en del af overskuddet op til max 150.000 kr dog blive udloddet til
lokale deltagende foreninger efter retningslinjer fastsat af repræsentantskabet

3.1

Model for arrangementer og events

Samtlige arrangementer, events, stande og telte under IldfestSilkeborg® koordineres og
markedsføres samlet af IldfestSilkeborg®
Forretningsmodellen og ansøgningens budgetramme er baseret på et mix af arrangementer,
events, stande og telte udført og drevet af:
•
•
•

IldfestSilkeborg®
Professionelle leverandører
Lokale foreninger, institutioner m.fl.

Vi tilstræber en ”80/20-tildeling”, hvor lokale foreninger, lokale restauratører og lokale
erhvervsdrivende tager ansvar for 80% af de arealer, telte og stande der er inkluderet i
IldfestSilkeborg®
Vi har ikke endeligt lagt os fast på hvilke arrangementer IldfestSilkeborg® selv tager ansvar
for, idet vi arbejder med begreber som professionalisering, udlicitering, socioøkonomisk
virksomhed samt i høj grad inklusion af lokale foreninger, institutioner m.v.
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IldfestSilkeborg® kunne dog f.eks. selv og sammen med personer håndplukket fra tidligere
ildfestregattaer tage ansvar for fyrværkeri og den store centrale scene.
Nogle udskænkningssteder, stande og boder vil være drevet af professionelle udbydere mens
andre vil være drevet af lokale foreninger, institutioner m.fl. idet vi arbejder med forskellige
typer kontrakter med incitamentsordninger tilpasset de forskellige typer aktører samt afgifter
og provisionsmodeller under udarbejdelse for medfinansiering af IldfestSilkeborg® samlede
budgetramme.

3.2

Det Offentlige

Det er i ansøgningen forventet, at Silkeborg Kommune bidrager med praktisk hjælp til div.
skiltning, toiletter m.v.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

3.3

Etablering og ophævelse af div. veje.
Levering og montering af div. materiel i forbindelse med fyrværkeriaffyringer.
Slukker springvandet ud for rådhuset og lyset i og ved Rådhuset i forbindelse med
fyrværkeriaffyringerne.
Afdækker og slukker springvandet i rundkørslen Sejsvej, Langebro, Smedebakken.
Flytte gadehandlen fra Torvet i Regattadagene.
Rengøring af gader og pladser i regattadagene.
Opsætning af div. skiltning ved indfaldsvejene.
Rengøring, udkørsel, opstilling og hjemkørsel af affaldsstativer. Tømning affaldsposer,
levering af sække og papir hertil.
Håndtering og udsmykning af div. bygninger og bro ved stiftelsen, Bådhavnen,
Vandrehjemmet, borgmesterhaven, Indelukket og campingplads, Hjejle kiosken, Hjejle
pavillonen, træerne ved Sejsvej og Sygehusbakken, Jernbanebroen, Langsøens midterbassin samt Odden.
Opsætning af hegn ved div. buske og toiletvogne.
Placere, tilslutte, løbende rengøring samt demontering af el, vand og afløb til
toiletvogne opstillet på følgende pladser:
o P-plads vest for Rådhuset (2x10 wc + urinal + handicaptoilet)
o Torvet v/FØTEX og Rådhusgade (2x10 wc + urinal + handicaptoilet).
o P-plads øst for Rådhuset (10 wc + urinal)
o Sølystvej (10 wc + urinal)
o Østergade v/Grejbiksen (10 wc)
o Åhavevej v/Roklubben (2x10 wc + urinal + handicaptoilet)
o Sejsvej (10 wc) + handicaptoilet.
o Andetorvet (10 wc)
o Vinteltet (10 wc)
o P-plads v/Borgergade (10 wc)
o Bindslevs Plads (10 wc + urinal)
o Broen over til Papirfabrikken (handicaptoilet).
o Sejs og andetorv for busser (1wc)

Eksterne partnere

Eksterne partnere bidrager med følgende leverancer:
•
•

Afspærring og materiel hertil
Entreprenørmateriel
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•
•

Sanitære forhold
Affyrings-pontoner

Visse af de under det forrige afsnit vedr. Det offentliges bidrag kan være udført af eksterne
leverandører for kommunal regning.
Meget vigtige aktiver for IldfestSilkeborg® er adgang til affyrings-pontoner hvorfra fyrværkeri
afskydes på Silkeborg Langsø samt lyskæder for husstandsomdeling til ejendomme langes
Remstrup Å.
Ansøgningen inkl. budget forudsætter adgang til affyrings-pontoner, lyskæder m.v., idet der
kun er indkalkuleret et anslået beløb til leje af disse.
Vi tænker, at der indgås en aftale om leje af affyrings-pontoner leveret og forankret på
Silkeborg Langsø forud for hver Ildfestregatta.
En lejeaftale, som nok kan give mulighed for ejers udlejning til anden side, men som tildeler
fortrinsret for anvendelse ved Ildfestregattaer og som begrænser flådernes anvendelse til evt.
konkurrerende virksomhed i Silkeborg Kommune.
Der forventes også indskrevet klausuler for begrænsning af ejeres samarbejde med
IldfestSilkeborgs® nuværende eller potentielle lokale sponsorer hvis flåderne f.eks. anvendes
ved havnefester eller lign. aktiviteter, der ikke foregår i regi af IldfestSilkeborg®
I ansøgningens budget er der indregnet leje af affyrings-pontoner som følger:
Lejepriser:
Pontoner de første 4 stk. pr. uge
Pontoner for de efterfølgende pr. uge
Mellemstykker sæt til 6 m. pr. uge
Topplader (krydsfiner 6x2m) pr. uge
Gelænder uden plader sektion på 2 meter
Gelænder med plader sektion på 2 meter
Motor beslag pr. uge excl. moms
pr. stk. kr. 1.500,pr. stk. kr. 1.200,pr. sæt. kr. 600,pr. sæt. kr. 200,pr. sektion kr. 150,pr. sektion kr. 200,pr. stk. kr. 200,-
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4. Organisation
4.1

Organisation, ”armslængde” m.v.

Foreningen IldfestSilkeborg® er under stiftelse.
Som det fremgår af vedhæftede bilag med udkast til vedtægter, så vil organisationen blive
opbygget med fire niveauer: Repræsentantskab, Forretningsudvalg, Sekretariat og et
antal Funktionsudvalg med frivillige kræfter.
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Vi har ingen præferencer for hvordan der skabes adgang til de eksisterende fyrværkeripontoner, lyskæder og andet materiel som hidtil anvendt af Silkeborg Turist- og
Regattaforening.
Én model for sammensætning af Repræsentantskab og samhandel med Silkeborg Turist- og
Regattaforening eller anden fremtidig ejer af fyrværkeri-pontoner, lyskæder og andet materiel
styret af en lejeaftale eller lign. kunne være som følger:
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4.2

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er relativt stort med forventeligt ca. 15 personer. De 15 personer vælges
på generalforsamlingen.
Vi tilstræber at tiltrække repræsentanter fra de primære interessenter omkring ildfestregattaen
(Turistforeningen, ErhvervSilkeborg, HandelSilkeborg, Silkeborg Kommune, Motorbådsklubben,
Spejderkorpset, relevante idrætsforeninger, Idrætsrådet, Kulturrådet, Hjejleselskabet, byens
restauratører og gode ambassadører generelt.
Medansøger, Torben Block Pedersen, er indstillet på at påtage sig opgaven som formand for
Repræsentantskabet indtil foreningens stiftelse og han opstiller til valg som sådan ved den
stiftende generalforsamling.

4.3

Forretningsudvalg

Medansøgere Peter Nyegaard Jensen, Allan Vittrup, Flemming Dufke og Peter Mølkær
er indstillet på at konstituere sig som henholdsvis formand for Forretningsudvalget og
bestyrelsesmedlemmer med ansvar for økonomi, forenings- og frivilligkoordinator,
sponsoraftaler og markedsføring indtil foreningens stiftelse.
Medansøgere Peter Nyegaard Jensen, Allan Vittrup, Flemming Dufke og Peter Mølkjær opstiller
ved den stiftende generalforsamling til Forretningsudvalget.
Forretningsudvalgets har det samlede ansvar for IldfestSilkeborg® inkl. bl.a.:
•
•
•
•
•

Ledelse af IldfestSilkeborg®
Organisering af frivillige
Udpegning og ansvar for tilsyn med og ledelse af Sekretariat
Kontraktforhandlinger med samtlige interessenter
Efterlevelse af forretningsplan i nærværende ansøgning

De 5 medlemmer af forretningsudvalget er desuden udvalgsformænd for henholdsvis:
Fyrværkeriudvalg, Frivillighedsudvalg, Fonds- og sponsorudvalg, Restauratør- Turist- og
Erhvervsudvalg samt Infrastruktur-, Logistik- og Terrorsikringsudvalg.
Medansøgere Peter Nyegaard Jensen, Allan Vittrup, Flemming Dufke og Peter Mølkjær opstiller
ved den stiftende generalforsamling til Forretningsudvalget.
Sammen repræsenterer vi vel 100 års ledelseserfaring fra professionelle erhverv og
beskæftiget med bl.a. topledelse, salg, økonomi, forretningsudvikling, forandringsledelse og
markedsføring.
Vi har deltaget som arrangører eller udførende musikere ved store arrangementer og flere af
os har været en del af tidligere års Ildfestregatta-organisation eller associerede arrangementer
som Ramperæs, det flydende sankthansbål m.fl.
Vi er repræsenteret i Silkeborg Byråds Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg og har sæde i en
række af Silkeborgs kulturinstitutioners bestyrelser inkl. bl.a. Museum Silkeborg,
MusicalSilkeborg, Samskabelsesrådet m.v.
Gennem årerne har vi gennemført et utal af erhvervskonferencer, Junior Chamber- og Rotaryarrangementer, grundlovsmøder og meget, meget mere.
Desuden kan det nævnes, at vi har været engagement ved etablering af byens nytårskoncert
med DR´s Underholdningsorkester ved Silkeborgs 150-årsjubelæum.
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Erfarne folk med et meget stort netværk i Silkeborg Kommune.
Curriculum vitae findes i bilag

4.4

Sekretariatet

Der foreligger flere muligheder for etablering af sekretariat som ønskes drøftet med Silkeborg
Kommune. Én mulighed er samarbejde med et i kommunen allerede etableret
foreningssekretariat, en anden mulighed er sekretariat hos en virksomhed eller via den
udpegede revisors selskab.
Sekretariatets opgaver er bl.a. følgende:
• Medlemspleje
• Markedsføring via hjemmeside, kampagner og samarbejde med lokale aktører
• Bogføring, fakturering o.s.v.
Der etableres system for daglig økonomistyring, daglig bogføring, ordre- og rekvisitionsstyring,
fakturering m.v. m.v. idet revisor, bogholder og nøglepersoner får de relevante adgangs- og
skrive-rettigheder
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5. Forening, vedtægter og stiftende generalforsamling
5.1

Foreningen og medlems-værge-kampagne

Straks efter beslutning i Silkeborg Kommunes Erhvervs- og Økonomiudvalg om valg af
fortsættende ansøgning indledes en medlemsværgekampagne forud for den stiftende
generalforsamling.
Stiftende generalforsamling afholdes lørdag den 2. marts kl 14:00 på et senere oplyst sted.
Der er forud for den stiftende generalforsamling, med prioritet fra 19. december 2018 og ved
ansøgernes udlæg på 2.350,- kr søgt registrering af mærket hos Patent og
Varemærkestyrelsen:

IldfestSilkeborg®
Underskrivere af denne ansøgning opstiller til henholdsvis Repræsentantskab og
Forretningsudvalget ved den stiftende generalforsamling.
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6. Budget og økonomi
Der er udarbejdet og senere beskrevet relativt detaljeret budget i bilag 6.2 for ”mellemår” og
”regattaår” hvoraf forventninger til årlige kommunale tilskud og underskudsgaranti fremgår.
I ”mellemår” forventes et årligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune på 300.000,- kr.
I ”regatta år” forventes drifts- og sekretariatstilskud på 600.000 kr, fyrværkeritilskud på
500.000,- kr, rengørings- og terrorsikringstilskud på 500.000 kr samt en underskudsgaranti på
500.000 kr.
Ved udarbejdelse af budget er der indregnet følgende forudsætninger:
•

Det forudsættes i budget, at IldfestSilkeborg® lejer fyrværkeripontoner og lyskæder
som evt. tilvejebragt fra tidligere Turist- og ildfestregatta Forening.

•

Det forventes, at Silkeborg Kommune i tillæg til de i budgettet indarbejdede tilskud
stiller en underskudsgaranti på 500.000,- kr
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7. Bilag
7.1

Udkast til Vedtægter for Eventforeningen IldfestSilkeborg®

Vedtægterne herefter er udarbejdet med inspiration fra Riverboats vedtægter og skal
betragtes som udkast til videre bearbejdning.
Vi er blevet opmærksom på, at visse interessenter måske burde have fortrinsret til at udpege
en repræsentant i Repræsentantskabet. F.eks. burde restauratører blandt sig kunne udpege en
repræsentant og tilsvarende burde måske Idrætsrådet, Silkeborg Kommune, Hjejleselskabet,
VisitSilkeborg, ErhvervsSilkeborg og HandelSilkeborg have en fast plads. Disse forhold drøftes
yderligere.

§1.
Foreningens navn er IldfestSilkeborg®.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid gældende adresse for foreningens sekretariat i
Silkeborg Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at gennemføre Silkeborgs traditionsrige ildfestregatta og associerede
aktiviteter.
Der skal i programlægningen tages hensyn til både bredde, folkelighed og kvalitet. Derudover
skal foreningen medvirke til at varetage det lokale borgeres, tilrejsende samt turisters
interesse ved:
• afholdelse Silkeborgs nye ildfestregatta ca. hvert fjerde år, men afstemt efter byjubilæer
og andre milepæle i byens historie
• afholdelse af associerede arrangementer for medlemmer som foredrag og temaarrangementer
• et årligt flydende sankthansbål på Silkeborg Langsø og andre associerede arrangementer
der har til formål at opretholde interesse og organisation i de relativt lange periode uden
ildfestregatta
§ 3.
Foreningen skal i det daglige arbejde henimod kulminationen ved næstkommende
ildfestregatta.
§ 4.
Som medlemmer kan optages alle der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.
Valgbare og stemmeberettigede i alle foreningens anliggender er medlemmer, som har været
medlem af foreningen i minimum 8 dage og som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
§ 5.
Foreningen opkræver et årligt kontingent hos medlemmerne. Kontingent fastsættes af
generalforsamlingen efter forslag fra Forretningsudvalget og som godkendt af
Repræsentantskabet.
Kontingent opkræves helårsvis forud ved regnskabsårets begyndelse inden udgangen af
oktober. Kontingentperioden følger regnskabsåret.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest inden regnskabsårets udløb.
Medlemmer som i ord og gerning modarbejder, eller bevidst skader foreningen, kan
ekskluderes, af bestyrelsen. En eksklusion skal godkendes af den efterfølgende
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generalforsamling. Dette skal dog fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Et medlem
der er ekskluderet, har ret til at deltage i den efterfølgende generalforsamling, under det punkt
der vedrører dette og kan her komme med sin vurdering af sagen.
§ 6.
Foreningen ledelse deles mellem henholdsvis 15 medlemmer af Repræsentantskab og 5
medlemmer af Forretningsudvalg.
Repræsentantskab og Forretningsudvalg vælges på generalforsamlingen.
Formand og næstformand for henholdsvis Repræsentantskab og Forretningsudvalg vælges ved
generalforsamlingen og Forretningsudvalg konstituerer sig selv med øvrige poster.
Medlemmer af Forretningsudvalget må påregne relativ stor arbejdsindsats specielt umiddelbart
før
og
under
afviklingen
af
ildfestregatta.
Formanden
er
deltids-arbejdende
forretningsudvalgsformand på vilkår som godkendt af Repræsentantskabet.
I såvel Repræsentantskab som Forretningsudvalg er næstformænd stedfortrædende.
Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden for godkendelse i Repræsentantskabet.
Forretningsudvalget ansætter og fører tilsyn med Sekretariat.
Forretningsudvalget kan nedsætte ethvert for driften nødvendigt Funktionsudvalg.
Repræsentantskabet holder møde på formanden for Repræsentantskabets foranledning
(forventeligt 4 gange pr år) eller såfremt mindst 3 medlemmer af Repræsentantskabet eller
Forretningsudvalget fremsætter begæring herom.
Forretningsudvalget holder møde på formanden for Forretningsudvalgets foranledning
(forventeligt 11 gange pr år) eller såfremt mindst 3 medlemmer af Forretningsudvalget måtte
fremsætte begæring herom.
I tilfælde af stemmelighed i Repræsentantskab eller Forretningsudvalg er formandens stemme
afgørende.
Repræsentantskab og Forretningsudvalg er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmer er tilstede.
§ 7.
Forretningsudvalget repræsenterer foreningen udadtil og fører de under henvisning til
formålsparagraffen nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende
organisationer m.v.
Foreningen tegnes af formanden for Forretningsudvalget og 1 medlem af Forretningsudvalget
eller af 3 Forretningsudvalgets medlemmer. Forretningsudvalget kan give prokura.
§ 8.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§ 9.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned.
Repræsentantskabet indkalder til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på
foreningens hjemmeside og på mail til foreningens medlemmer med minimum 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Repræsentantskabet skriftligt
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Repræsentantskabet træffer beslutning herom
eller når mindst 50 af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det.
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§ 10.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Repræsentantskabets beretning
3. Forretningsudvalgets beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Ideer til IldfestSilkeborg® gennemførelse og foreningens virke i øvrigt.
8. Valg af op til 15 medlemmer af Repræsentantskab (der vælges ikke suppleanter til
Repræsentantskab)
9. valg af op til 5 medlemmer af Forretningsudvalg
10. Valg af 2 suppleanter til Forretningsudvalg
9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor for 1 år.
10. Eventuelt.
Medlemmer af Repræsentantskab og Forretningsudvalg vælges for en toårs periode.
For Forretningsudvalget gælder, at der i ulige år vælges formand og et medlem mens der lige
år vælges næstformand(økonomiansvarlig) og to medlemmer. (Ved den første stiftende
generalforsamling i ulige år vælges næstformand(økonomiansvarlig) og to medlemmer således
kun for et år).
Suppleanter vælges for en ét-årig periode.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal og afstemningen skal ske skriftligt, såfremt én af de
stemmeberettigede ønsker det.
§ 11.
Af foreningens midler ydes et vederlag til Repræsentantskabets formand, Forretningsudvalgets
formand og de øvrige medlemmer af Forretningsudvalget med et beløb på henholdsvis kr.
20.000 til formanden for Repræsentantskabet, kr. 180.000 til formanden for
Forretningsudvalget, kr. 60.000 til næstformand i Forretningsudvalget og kr. 20.000 pr.
kalenderår til øvrige medlemmer af Forretningsudvalget.
For vederlag til medlemmer af Forretningsudvalget gælder i øvrigt:
• 1/12 af kalenderårets vederlag udbetales ultimo hver måned.
• De anførte beløb er grundbeløb pr. 1. marts 2019 idet beløbene indeksreguleres hvert år
i forbindelse med generalforsamlingen efter forbrugerindeks (lønindeks) fra Danmarks
Statistik.
• Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.
• Kørsel, rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af foreningen
efter regning og ifølge statens takster for kørsel i egen bil.
§ 12.
Den daglige administration af foreningen varetages af et sekretariat, der udpeges af
Forretningsudvalget og som godkendt af Sekretariatet.
Forretningsudvalget fastsætter
Repræsentantskabet.

rammer

for

sekretariatets

virke

Forretningsudvalgets formand udfører ledelsen af sekretariatet.
næstformand(økonomiansvarlig) er stedfortrædende i denne funktion.

for

godkendelse

af

Forretningsudvalgets

Forretningsudvalget ansætter og afskediger lederen af sekretariatet og fastsætter regler for lønog ansættelsesforhold for denne.
Forretningsudvalget fører tilsyn med sekretariatet og drager omsorg for,
Repræsentantskab og Forretningsudvalg trufne beslutninger bringes til udførelse
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§ 13.
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af
generalforsamlingen valgte revisor.
§ 14.
Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på to af hinanden følgende
generalforsamlinger.
§ 15.
Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål som er
omfattet af foreningens formålsparagraf (§ 2). Nærmere beslutning herom træffes af
generalforsamlingen.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
Lørdag den 2. marts 2019
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7.2

Budgetramme

Budget IldfestSilkeborg®

Indtægter

2019

2020

Medlemskontingenter og ” crowdfunding”

40.000,00

60.000,00

Salg af sponsorater

10.000,00

2.000.000,00

Salg af bodpladser, drikkevarer m.v.

1.800.000,00

øvrige indtægter

200.000,00

Tilskud Kommune: Drift, organisation, sekretariat

300.000,00

600.000,00

Tilskud Kommune: fyrværkeri, tableauer, jernbanebro

500.000,00

Tilskud Kommune: Rengøring, logistik og terrorsikring

500.000,00

Indtægter i alt

350.000,00

5.660.000,00

Udgifter
Direkte omkostninger
Telte, boder, vandshowrampe og drikkevarer

-

1.400.000,00

Omkostninger til rengøring, logistik, terrorsikring

-

600.000,00

Omkostninger til fyrværkeri, tableauer, jernbanebro

-

600.000,00

Leje af materiel inkl. fyrværkeripontoner

-

800.000,00

Honorar til kunstnere og agenter

-

800.000,00

Direkte omkostninger

-

4.200.000,00

-

180.000,00

Øvrige omkostninger
Forplejning, repræsentation m.v.

-

5.000,00

-

140.000,00

Salgsudgifter i alt

-

15.000,00

-

320.000,00

Husleje, kontorhold og -artikler

-

40.000,00

-

158.000,00

Honorarer sekretariat og vederlag forretningsudvalg

-

250.000,00

-

700.000,00

revisor og advokat

-

25.000,00

-

50.000,00

Administrationsomkostninger i alt

-

300.000,00

-

860.000,00

Øvrige omkostninger i alt

-

330.000,00

-

1.228.000,00

Udgifter i alt

-

330.000,00

-

5.428.000,00

Annonce og reklame

Resultat i alt

20.000,00
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7.3

Støtteerklæring som modtaget fra Silkeborg-Voel KFUM

Følgende støtteerklæring gengives som modtaget fra Silkeborg-Voel KFUM herefter:

Støtteerklæring til fremtidens Ildfestregatta
I Silkeborg-Voel KFUM har vi igennem flere år været en del af afviklingen af Ildfestregatta i
Silkeborg. Vi ser os selv, som en aktiv aktør i Silkeborg-området, der påtager os medansvaret
for, at stolte traditioner og begivenheder som Ildfestregattaen kan videreføres.
Vi vil derfor gerne understrege, at vi ser positivt på, at den nye forening IldfestSilkeborg
fremadrettet vil være moderforeningen bag Ildfestregatta i Silkeborg.
Frem til ansøgningsfristen på værtskabet for fremtidens Ildfestregatta, har vi haft en positiv
dialog med ansøgerne fra IldfestSilkeborg. Herigennem har begge parter fået øjnene op for, at
vi ser ens på, hvordan vi sikrer en stærk og solid Ildfestregatta i Silkeborg.
Fra Silkeborg-Voel KFUMs side vil vi igen ved fremtidige Ildfestregattaer være parate til at
investere og tage økonomiske risici, når vi skal være med til at skabe en folkefest til glæde for
silkeborgenserne og de mange turister, der myldrer til byen.
Over for IldfestSilkeborg har vi tydeliggjort, hvad der er afgørende for Silkeborg-Voel KFUM,
når vi stiller os bag den nye forening med vores opbakning.
•

Silkeborg-Voel KFUM vil i lighed med tidligere år, gerne påtage sig ansvaret for
havneområdet på Åhavevej og pladsen ved siden af Silkeborg Roklub. Dette indebærer
afvikling af det store havnetelt og fordeling af stadepladserne på området.

•

Silkeborg-Voel KFUM ser ligesom IldfestSilkeborg positivt på, at der kommer en rød
tråd for det omtalte område. Begge parter vil i samarbejde finde frem til et tema for
området.

•

Silkeborg-Voel KFUM vil som en central aktør i planlægningen og afviklingen af
Ildfestregattaen også gerne påtage sig en plads i et fremtidigt repræsentantskab.

•

Silkeborg-Voel KFUM har over for IldfestSilkeborg tilkendegivet, at man er parate til at
hjælpe med at løse den sekretariatsopgave, der er beskrevet i ansøgningen og som
også fremgår af budgettet. Silkeborg-Voel KFUM har i dag en professionel
administration, der vil kunne varetage mange af de opgaver, der vil skulle løses i
forbindelse med en Ildfestregatta.

Vores håb er, at der hurtigt kan træffes en beslutning om, hvordan fremtidens konstellation for
Ildfestregattaen skal se ud. Tiden frem mod den næste Ildfestregatta i august 2020 er ikke
lang, og derfor skal der arbejdes hurtigt.
Silkeborg-Voel KFUM stiller sig til rådighed for eventuelle opklarende spørgsmål, og ser
herudover frem til at samarbejde med den aktør, der vil skulle få hovedansvaret for afviklingen
af Ildfestregattaen fremadrettet.
På vegne af Silkeborg-Voel KFUM Mikael Bak, adm. direktør
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7.4

Registrering af varemærke

7.5

Domæneregistrering

I forbindelse med ansøgningen og forud for stiftende generalforsamling er domæne
for foreningens hjemmeside oprettet.
En foreløbig præsentation kan findes på www.IldfestSilkeborg.dk
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7.6

Inspiratorer, stillere og potentielle deltagere i repræsentantskabet

I den samarbejdsorienterede og samskabende ånd hvormed foreningen stiftes, har vi inden for
den relativt korte tidsfrist for ansøgningen haft møder og drøftelser med en lang række
interessenter.
Blandt de mange, der har givet input og inspiration til ansøgningen, er bl.a. potentielle
sponsorer, restauratører, forretningsdrivende, foreningsledere- og bestyrelsesmedlemmer,
relevante institutionelle parter, samarbejdspartnere og bidragsydere generelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poul Hansen, Hovedformand for Silkeborg Idrætsforening
Kent Madsen Silkeborg IF A/S
Erik Isager, Silkeborg Idrætsforening
Mikael Bak Silkeborg Voel KFUM
Liselotte Nis Hanssen, VisitSilkeborg
Iben From, Kunstcenter Silkeborg Bad
René Maretti og det samlede Idrætsråd
Søren Slott og Silkeborg Kajakklubs bestyrelse
Allan Vittrup, medlem af SMT´s bestyrelse
Thomas Klostergaard, Hjejleselskabet A/S
Hans Jørgen Klog, Sankthansbåls arrangør m.v.
Bo Michael Frankø, Sankthansbåls arrangør m.v.
Mads Hoffmann, bestyrelsesmedlem i Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug
Kristoffer Møller Jensen, Ramperæsarrangør
Søren Filip Chistensen, Ramperæsarrangør
Sebastian Würtz, Ramperæsarrangør
Trine Thrane, LEGO Education
Flemming Dufke, Samskabelsesrådet
Bdr. Niebuhr, Café Ewald m.fl.
Trine Valentin, Steffen og Line, Riverboat

Ovenstående liste indeholder også personer der har tilkendegivet interesse for deltagelse i
repræsentantskabet.

www.IldfestSilkeborg.dk

Side 35

5 Stillingtagen til interessetilkendegivelser vedr.
fremtidens Regatta
5.4 - Bilag: Silkeborg Event og Regattaforening interessetilkendegivelse
DokumentID: 7531111

Ansøgning
Silkeborg Event og Regattaforening
Baggrundsoplysninger
Fornavn

Anni Helene

Efternavn

Kanstrup

Forening

Silkeborg Event og Regattaforening

Adresse

Dybbølvej 25

Telefon nummer

60 82 25 24

E-mail

ahl57@hotmail.com

Del 1: Nøglepersoner og organisering.
Nøglepersoner og kvalifikationer
Forudsætningen for en ny stærk regatta er et godt team. Hvem vil få nøglepositioner på
jeres hold? Hvad er nøglepersonernes forudsætninger og kvalifikationer ift. løsning af
regatta-opgaven?
Ildfestregatta Direktør: ? ansættes
Anni Helene Kanstrup: Leder af Sekretariat gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2008.
Lars Kjær Rasmussen: Leder af logistik gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2008.
Bjarne Pedersen: Leder af drikkevare logistik og telt gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta
siden 2011.
Erik Kjeldsen: Leder af fyrværkeri gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2011.
Lene Bertel: Leder af merchandise gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2011.
Jane Vennesdorf: Direktør MAJA Marketing, Leder af Silkeborg Jazz Town ved Silkeborg
Ildfestregatta siden 2014.
Marianne Mortensen: Leder af forplejnings gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2014.
Peter Kjærulf: Leder af Spejlteltet ved Silkeborg Ildfestregatta 2017.
Anja Holm Thygesen: Leder af madbod gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta 2017.
Jens Anker Tvedebrink: Leder af konkurrence gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta 2017.

Charlotte Munch: Grafiker og med i PR/Marketing gruppen ved Silkeborg Ildfestregatta siden
2011.
Søren Rasmussen: Logistik gruppemedlem ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2011.
Karen Margrethe Velborg: Sekretariatsmedlem ved Silkeborg Ildfestregatta siden 2014.
Erik Hansen: Kontaktperson til Silkeborg Moterbådsklub
Claus Broe: Eventkoordinator ved Handel Silkeborg.

Organisation
Regatta er et stort og komplekst arrangement. Der er behov for klar organisation og
struktur. Hvordan vil I organisere jer som ny Regatta arrangør? (Program – Salg –
Samarbejder – Personale – IT – Kommunikation – Trafik – Sikkerhedsplan – Afspærring
mv.)
Vi vil organisere os med en ny medlemsforening og en driftsforening.
Medlemsforening er med lokale og/eller interesserede medlemmer, som på
generalforsamlingen vælger en bestyrelse.
Denne bestyrelse ansætter (evt. sammen med Silkeborg Kommune hvis de vil) en direktør til
at stå for Ildfestregattaens driftsforening og ledergruppe. Andre medlemmer i ledergruppen
udpeges i et samarbejde mellem Direktøren og medlemsforeningens bestyrelse.
Til driftsforeningen tilknyttes et Repræsentantskab som skal være talerør til og fra div.
Ildfestregatta interessegrupper.
Organisation diagram er vedlagt.

Del 2: Vision, værdier og indhold
Overordnet vision og værdier for Regatta?
Silkeborg Kommune ønsker at Regatta i nogen grad nytænkes og der ønskes et
arrangement, som lokalområdet er stolt af og som afspejler Silkeborgs særlige DNA.
Hvordan ser I fremtidens regatta? Hvad er jeres vision og hvilke værdier er centrale?
Vores Tema er: Silkeborg svøbt i ild og vand.
Vores vision er en Ildfestregatta hvor bådene, Silkeborgs indbygger og arrangementets gæster
er i fokus. Dette vil ske med vægten lagt på underholdning i havnen, i gaderne, fyrværkeri på
Langsø og i Sejs, og udsmykning i Å-haver og skoven.
Vores værdier er, gode fantastiske oplevelser for gæsterne, gæsternes sikkerhed og styr på
økonomien.
Vi vil skabe minder, der give glæde resten af livet.

Særlige markører for Regatta?
Vægtningen af underholdning, kunst-indslag, fest-telte, sejlads, musik, fyrværkeri, lys og
andet har udviklet sig og varieret igennem hele Regattaens historie. Hvad ser I som
bærende temaer/indhold og særlige markører for Regatta fremadrettet? Hvordan vil I
forholde jer til traditioner og evt. nye tiltag (f.eks. Fyrværkeri, sejlads, musik, lys, søerne,
natur, mad og drikke mm.)
Vi ser Silkeborg Ildfestegatta som en folkefest for hele familien. Vi har fokus på traditioner,
men ser også fornyelse som en stor nødvendighed. Vi er meget åbne for ideer og tanker
udefra.
Tradition:
Vi har lavet kontrakt med De Danske Fyrværkeri Konkurrencer om afvikling af finalen i ”DM I
Festfyrværkeri” i 2020. Denne vil vi igen trække til Silkeborg og afholde på Langsø. Vi vil også
afholde et mindre fyrværkeri for både og børn i Sejs. Fyrværkeriet er en gammel tradition og
det tiltrækker rigtig mange gæster. På Kulturhovedstad 2017 publikum undersøgelse svarede
95% at de kom pga. fyrværkeriet. Hvis ”DM I Festfyrværkeri” skal afholdes i Silkeborg skal
Ildfestregattaen foregå i 2020.
Vi har ildfakler og lys-skulpturer langs Remstrup Å, og skuespil som i gamle dage ved
vandkanten hvor det er muligt. Vi afholder konkurrencer for at gøre Å-haver og både
smukkere, mere spændende og sjovere.
Telte med underholdning rundt i byen, drevet af div. foreninger og restauratører med div.
temaer.
Tivoli er en gammel tradition som vi vil placere på Rådhus Vest P.
Nye traditioner:
Gade opvisninger med ildshows, teater, musik og ”Historie Stolen” (Historiefortæller placeret
sjove steder rundt i byen).
Små musik scener rundt i byen.
Havnen vil være centrum med Dragebåds sejlads, Match Race i sejlbåde og kajakker,
illuminerede både, Fun Boats konkurrencer, opvisning af kajakker, opvisning af ”Den lille
Havfrue”, opvisning med Flyboad , rundture med vandbusser samt musik og underholdning på
kajen.
Vi har kontakt til div. leverandører af Street Food, lokal mad tradition, gourmet mad og alm.
event mad, med vægten lagt på lokale udbyder og suppleret med nationale/internationale
speciale udbud.
Rådhus Øst vil være et kombineret mad-mekka for anderledes mad og med en åben scene og
en stor Ø32 mtr overdækning.
Stor sal i Jysk Musikteater er tiltænkt med international underholdning og betalt entre.

Underholdning rundt i Silkeborgs butikker i åbningstiden, så gæster har mulighed for at få
glædelige overraskelser hele dagen.
Arrangementet er med størstedelen af underholdning gratis entre.

Ejerskab og opbakning i hele Silkeborg
Regatta er for alle i Silkeborg Kommune. Hvordan vil I opnå bred forankring og opbakning til
Regattaen i hele Silkeborg Kommune?
Vores forening er upolitisk og derfor ikke politisk begrænset.
Silkeborg Event og Regattaforening vil opnå stor forankring ved at tegne medlemskaber.
Silkeborg Event og Regattaforening og Silkeborg Ildfestregatta vil med udpegning af personer
til repræsentantskabet skabe forbindelser i hele Silkeborg Kommune.
Silkeborg Ildfestregatta vil samarbejde og trække på alle de foreninger og frivillige der er i
hele Silkeborg Kommune.
Personkredsen bag Silkeborg Event og Regattaforening og Silkeborg Ildfestregatta har et stort
netværk og vennekreds i hele Silkeborg Kommune at trække på.

Kommunikation og publikumsdialog?
Det er afgørende, at der er klar og god kommunikation til gæster og publikum ved Regatta.
Hvilke tanker gør I jer om kommunikation og dialog med borgere, publikum og øvrige
deltagere ved Regattaen?
Kommunikation vil være gennem hjemmeside, FB, Midtjyllands Avis, MJA, Radio Silkeborg,
Silkeborg Kommune, Silkeborgs info standere og TV.
Gennem samarbejde med Visit Silkeborg, hoteller, butikker, camping pladser.

Del 3: Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Samarbejder med foreninger, frivillige og kulturinstitutioner
Regatta skal smitte positivt af på øvrigt foreningsliv i Silkeborg Kommune. Hvad er jeres
tanker om samarbejder med øvrigt foreningsliv?
Vi vil tilbyde foreninger at tjene penge på drift af telte og boder.
Vi vil tilbyde foreninger at tjene penge på frivilligt arbejde ved stor scene, toilette, vagter og
andre indsatser.
Vi vil tilbyde foreninger at tjene penge på opvisninger og underholdning.

Samarbejder med erhvervsliv, handelsliv, restaurationsmiljø m.fl.
Som det fremgår af basisforudsætninger er det afgørende at Regatta skal komme
lokalområdet til gavn. Hvordan tænker I at opnå gode og gavnlige samarbejder med
erhverv, handel og restaurationsmiljø?
Vi vil tilbyde telte, madboder og ølboder til restaurationsmiljøet.
Vi vil markedsføre erhverv, handel og restaurationer som samarbejdspartnere.
Vi vil anvende lokal arbejdskraft ved bestilling af opgaver.
Vi vil med DM I Festfyrværkeri tiltrække masser af gæster som vil overnatte, handle og opleve
byen.
Vi vil udvide Ildfestregattaens åbningstid med underholdning fra kl. 12.00 i gader og butikker.

Sponsorer og Silkeborg-partnerskaber
Regatta er en stor og dyr fest. Forudsætning for en god regatta er at mange spæder til og
bidrager. Silkeborg Kommune ønsker at en ny arrangør formår at geare kommunens bidrag
og skabe positive synergier. Hvordan vil I arbejde med sponsorer, fundraising,
partnerskaber mm.? Hvordan kan Regatta styrke eksisterende og være afsæt for nye stærke
Silkeborg-partnerskaber?
Sponsorer og partnerskaber vil vi arbejde med ved personlig kontakt. Fundraising vil vi arbejde
med ved ansøgninger.
Silkeborg Ildfestregatta har et stort sponsor netværk, med mange private relationer som der
skal bygges vider på.
Sponsor vil blive forkælet ved markedsføring og netværk med arrangementer og events.
Samarbejde med sponsorer om fælles markedsføring og tema pladser/telte.
Samarbejde med Silkeborg Partnerskaber om markedsføring, bytte oplevelser, underholdning i
telte, på pladser, i gader og i Havnen/Remstrup Å.
Samarbejde med Silkeborg Partnerskaber om tema pladser og telte.

Synlighed i og udenfor Silkeborg Kommune – lokalt, regionalt og nationalt?
Regatta er en stolt og stor tradition i Silkeborg – og regatta har igennem tiden opnået
forskellig grad af synlighed og udbredelse i og uden for kommunen. Hvilke tanker gør I jer
om synlighed – lokalt, regionalt og nationalt?
Personlig kontakt til aviser, radio og TV.
Reklamer i aviser, radio og TV.

Uddeling af brochure og flyers.
Opslag på sociale medier.
Film på sociale medier.
Markedsføring ved runder i DM I Festfyrværkeri.
Ved at lave en Ildfestregatta som alle vil elske at fortælle om.

Del 4: Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring
Forretningsmodel
Beskriv jeres forretningsmodel. Vedhæft gerne et budgetoverslag.
Vores produkt er en fantastisk oplevelse så gæsten længes efter at komme til Silkeborg igen.
Gæsten er familien Danmark, som bliver inviteret ved ”mund til øre”, sociale medier, radio/TV
reklame, internet, aviser, nationale konkurrencer og meget andet.
Organisationen er en ledergruppe, mange projektgrupper og samarbejde med mange lokale og
nationale partnerskaber.
Økonomien tjenes ved salg af sponsorrater, støtte fra Ildfestregatta støtter, salg af bod- teltog tivolipladser, toiletbesøg, donationer, fundraising, udlejning og offentlig støtte.
Budget vedlagt.

Økonomi og øvrige ressourcer fra Silkeborg Kommune
Som det fremgår af baggrundsmaterialet bidrager Silkeborg Kommune med økonomiske
ressourcer, vederlagsfrit brug af pladser og torve, delvis afholdelse af
renholdningsomkostninger samt øvrige ressourcer og bistand. Redegør for jeres overordnede
tanker om forvaltning af ressourcer stillet til rådighed af Silkeborg Kommune.
Silkeborg Ildfestregatta er meget taknemlig for de pladser og områder der er stillet til
rådighed. Man ser dog også gerne at man også klar på følgende:
Silkeborg Kommune skal have retningslinjer for restauratører og andre aktører for hvordan
man skal forholde sig med ekstra udvidelser og håndhæve dette.
Silkeborg Kommune skal være meget opmærksom på at man ikke udlodder de samme arealer
til flere operatører.
Silkeborg Kommune skal feje gader og pladser under og efter arrangementet.
Silkeborg Kommune skal agere som samarbejdspartner og altid søge en positiv dialog.

Silkeborg Kommune skal søge personlig henvendelse hvis de ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst.
Budgetstyring og afrapportering
Silkeborg Kommunes forventer at der er effektiv budgetstyring og årlige afrapporteringer.
Redegør for planer herfor.
Silkeborg Ildfestregattas økonomi styres stramt af en økonomigruppe og et bogholderi/revision
med månedlig opfølgning af en af Silkeborgs større Revisionsselskaber.
Årlig afrapportering til Silkeborg Kommune skal foregå på et årligt møde og med en person i
ledergruppen med løbende kontakt til Silkeborg Kommune.
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Silkeborg Ildfestregatta 2020
Organisation diagram
Hovedforening – Driftsforening – Repræsentantskab
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Formand
Næst formand
7 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter

Silkeborg Ildfestregatta
Drifts forening.
Ansvarlig direktør.
Ansættes efter opslag
4-5 kompetence udvalgte
områdeledere.

Silkeborg Event og Regattaforenings opgaver:
Ulønnet bestyrelse
Udpege/ansætte ansvarlig direktør (evt. i samarbejde med
Silkeborg Kommune) til Silkeborg Ildfestregatta.
Udpege/ansætte områdeledere (i samarbejde med
ansvarlig direktør) til Silkeborg Ildfestregatta.
Hjælpe og støtte med opgaver i Silkeborg Ildfestregatta.
Hjælpe med rekruttering af frivillige til Silkeborg
Ildfestregatta.
Afholde eventuelle events i de år der ikke er Ildfestregatta.

Silkeborg Ildfestregatta Drifts forenings opgaver:
Lønnet direktør – projekt lønnet område ledere
Udarbejde handlingsplan og budgetter – holde styr på alle
projektudvalg, så der kan forberedes og afholdes Silkeborg
Ildfestregatta.
Løbende informer Silkeborg Kommune, Silkeborg Event og
Regattaforenings bestyrelse og Silkeborg Ildfestregatta
repræsentantskab.

Silkeborg Ildfestregatta’s
Repræsentantskab
Silkeborg Motorbåds Klub
Ry Marina
Hjejlen
Silkeborg Handel
Visit Silkeborg
Erhverv Silkeborg
Silkeborg bevært./restaurater
SIR telte/bodholder
SIR sponsorer
Teater foreninger
Musik foreninger
College 360 Silkeborg
Silkeborg Kommune
SERF
+ 12 - 16 eksternt udvalgte
I alt 25 – 30 udpegede

Silkeborg Ildfestregattas Repræsentantskabs opgaver:
Ulønnet – udpeget
Skabe kontakt og en positiv dialog med Silkeborgs interesse
grupper.
Skabe kontakt og en positiv dialog til og med byens butikker,
restauranter, cafeer og værtshuse.
Skabe kontakt og en positiv dialog til og med Silkeborgs
erhvervsliv.
Hjælpe med at opnå samarbejdes muligheder med lokale og
nationale samarbejdspartnere.
Være ambassadører for Silkeborg Ildfestregatta.
Tilføre ny ideer til udvikling af fremtidens Ildfestregatta.

Mødes 2 gange om året.

Projektgrupper Ildfestregatta
Økonomi
Bemanding: 1 Del lønnet leder - Revisor –
Bogholder – 3 frivillige (eller projekt
ansatte)
Sponsor og kontraktstyring.
Budget og opfølgning.
Bogføring.
Fakturering + opfølgning.
Finansiering og likviditetsstyring.
Moms og skat.
Ansøgninger om tilskud.
Oprydning.
Sikkerhed.
Bemanding: 1 Del lønnet leder – 8 frivillige
(eller projekt ansatte)
Udarbejde Sikkerhedsmanual.
Holde kontakt til sikkerheds myndigheder.
Sørge for hegn, afspærring og div.
Oprydning.

Sekretariat

Salg

Bemanding: 1 Lønnet Direktør – 5 frivillige
(eller projekt ansatte)

Bemanding: 1 Del lønnet leder - 8
provisions ansatte

Ansøgninger til kommune, skovdis. og lign.
Indkaldelse, dagsorden og referat fra
koordineringsudvalg, ledergr.udvalg og lign.
Strategi, organisation og ”drejebog”.
Indbydelser til arrangementer,
specialgæster og lign.
HR og frivillige.
Oprydning

Fundraiser
Sponsorater.
Sponsor events.
Billetter til egne events.
Merchandise.
Oprydning

Logistik/infrastruktur

Fyrværkeri

Bemanding: 1 Del lønnet leder – 12 frivillige
(eller projekt ansatte)

Bemanding: 1 Del lønnet leder – De Danske
Fyrværkeri Konkurrencer - 10 frivillige (eller
projekt ansatte)

Afspærringer.
Indkøb og lager.
Grej og praktik.
El, vand, affald, toilet, hegn mv.
Drikkevare koordinering.
Udlån lyskæder.
Koordinering med kommunen etc.
Oprydning.

Fyrværkeri på Langsø.
Fyrværkeri i Sejs.
Oprydning.

Stor Scene
Bemanding: 1 Del lønnet leder – 12 frivillige
(eller projekt ansatte) – 40 vagter.
Leje scene.
Arrangere back stage.
Booke bands.
Afvikle koncerter.
Oprydning.

Tivoli, Boder og telte.
Bemanding: 1 Del lønnet leder – 5 frivillige
(eller projekt ansatte).
Salg af tivoliplads.
Salg af teltpladser.
Salg af bodpladser.
Koordinering af pladser.
Oprydning.

Pr. – marketing.
Bemanding: 1 Del lønnet leder – 6 frivillige
(eller projekt ansatte).
Markedsføring.
Plakatkonkurrencer.
Sociale medier.
Film.
Foto.
Hjemmeside.
TV.
Radio.
Oprydning.

Kultur
Bemanding: 1 Del lønnet leder – 8 frivillige
(eller projekt ansatte)
Sejladser.
Små scener.
Gadeunderholdning.
Å-kultur.
Underholdning havn
Underholdning hos øvrige.
Div. events.
Oprydning.

Forplejning.
Bemanding: 1 Del lønnet leder – 3 frivillige
(eller projekt ansatte)
Sørge for mad morgen – middag – aften –
nat til personale – frivillige – politi – og
andre.
Oprydning.
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Silkeborg Ildfestregatta
Budget 2020 1A
Bilag 3
Bilag Art

Indtægter:
1 Økonomi
Tilskud
2 Sekretariat
3 Salg
Sponsor
Merchandise
4 Sikkerhed
Terrosikring
5 Logistik
Toiletvogne
6 DM i fyrværkeri
Tilskud
Samarbejdspartner

900.000
900.000
0

0
2.448.000

2.400.000
48.000
340.000
340.000
190.000
190.000
275.000
200.000
75.000

7 Stor Scene

0

0

8 Pr-marketing

0

0

9 Forplejning

0

0

10 Telte boder & tivoli pladser
Tivoli og telte
Ølboder
Madboder
Drikkevare

2.505.000
860.000
160.000
450.000
1.035.000

11 Kultur - Tableaur

0

Indtægter i alt

0

6.658.000

Udgifter:
Bilag Art
1 Økonomi
Revisor og regnskabshjælp
Div. økonomi
2 Sekretariat
Kontor lleje
Løn
Div. sekretariat
3 Salg
Sponsor
Merchandise
Div. salg
4 Sikkerhed
Afspærring
Terrosikring
5 Logistik
Leje af div.
Køb af div.
Bemanding udefra
Toiletvogne og affald
6 DM i fyrværkeri
Fyrværkeri
Leje af div.
Div. fyrværkeri
7 Stor Scene
Scene & lyd leje
Musik

290.000
160.000
130.000
1.211.000
36.000
1.050.000
125.000
351.500
300.000
46.000
5.500
400.000
60.000
340.000
1.020.000
644.000
60.000
148.000
168.000
1.259.000
950.000
260.000
49.000
610.500
180.000
350.000

Div. stor scene

80.500

8 Pr-marketing
Bemanding
Reklame
Div. marketing

145.000
75.000
20.000
50.000

9 Forplejning

56.400

10 Telte boder & tivoli pladser
Div. udgifter
Madboder
Drikkevare

8.000
107.500
865.000

11 Kultur - Tableaur

100.000

Udgifter i alt
Overskud/underskud

56.400
980.500

100.000

6.423.900
234.100
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Ansøgning fra

”Silkeborg Musik og Kultur Events”
ifm. Open Call udbud om at blive fremtidens

Regatta-arrangør
Indledende Kommentarer:
Vi gav ved dialogmødet den 9. januar udtryk for at det er vanskeligt at skitsere ansøgningen i ”idéskabelonens” ret
faste rammer.
Vi vælger at give et bud primært på hvordan vi mener at fremtidens regatta bør organiseres, da vi ser det som
væsentligste faktor at bygge en ny organisation rigtigt op og sikre økonomien før man sætter endeligt i gang.
Umiddelbart mener vi det er uansvarligt at sætte i gang før der er rejst minimum 4mio kr. til arrangementet.
Vi ønsker at inddrage flere af de lokale aktører som har praktisk erfaring. Aktører og kulturinstitutioner der bredt
repræsenterer Silkeborgs DNA, historisk, i dag og i fremtiden. Vi ønsker at etablere en ny bestyrelse der er lokalt bredt
funderet og kan skabe den nødvendige opbakning og blåstemple et nyt set. Tilknytte enkeltpersoner med høj
anseelse som der lyttes til lokalt, som kan være motorer i at skabe de fremtidige rammer for Silkeborgs største og
mest traditionsrige fest. Denne ansøgning fokuserer derfor mere på den fremtidige organisering end konkret indhold,
som vi mener den kommende bestyrelse skal være med til at forme. Vi træder selv gerne tilbage fra en ny bestyrelse
hvis det gavner det samlede projekt, men vi ve dat vi med vores erfaring i denne type events kan gøre en væsentlig
forskel og bringe Regattaen tilbage på rette spor.
Vores fornemmelse er at mange af de som kan og naturligt bør bidrage til Regattaens samlede indhold foreløbigt
byder individuelt, og at flere undervejs har underspillet interessen, da man gerne vil sidde med ved bordet med
indflydelse, men samtidig har haft vanskeligt at gennemskue forventningerne til det endelige output. Vi er fokuserede
på at skabe de rette rammer fra start, hvor økonomien ikke må være den afgørende faktor for den nye struktur. Vi
mener at alle i bestyrelsen skal være der af rene hensigter og at selve bestyrelsen ikke må være drevet af økonomiske
interesser. Alle som er med for økonomien bør først involveres i de næste led.

Med lang erfaring som arrangør af events er der en række forhold vi mener er nødvendige at påpege:
Vi har (be)vist kompetencerne ved store offentlige events før, NYTÆNKNING nyskabende udtryk på byens torve og
pladser. Bla ved Danmarks Største Vejfest 2016 (inkl. fredag havnen), Beachclub ved regatta 2014 med vandet,
naturen og underholdning for hele familien – byen regatta åndehul), senest en helt ny måde at indrette TORVET ved
Fun & Fanzone, samt ved Hede Rytmer
(CV på www.hederytmer.dk/historik#hr2018 og http://hederytmer.dk/support)
Den økonomi der foreløbigt stilles til rådighed på ca 2mio kommunale kroner fordelt på div. tilskud og ydelser, er en
god begyndelse, men en ny arrangør vil ikke vil kunne matche de tidligere Regattaers niveau målt på kommercielt
indhold, hvor det primært bliver nødvendigt at neddrosle niveauet af gratis koncerter og fyrværkeri.

Udgifterne til det praktiske er væsentligt højere nu og i fremtiden end tidligere og budgetterne samtidigt lavere, men
man vil møde en historisk betinget folkelig forventning til det samlede indhold bl.a. koncerter og fyrværkeri, to meget
tunge poster for den gratis underholdning uden direkte indtægtsmuligheder tilknyttet. To udgiftsposter som ved
Regatta 2017 tilsammen må have haft et niveau på op imod 3½ - 4 mio. kr. Der skal spares for at skabe økonomisk
balance, men hvor mange ben kan man save af stolen man sidder på før den vælter?
Sponsormarkedet er væsentligt forandret de seneste år. Virksomheder som tidligere var lokalt forankrede og nærmest
selvskrevne til at yde store bidrag, opererer i dag nationalt og har meget specifikke retningslinjer for deres støtte, hvor
hvert arrangement skal passe ind i en større national strategi og branding. De økonomiske muligheder og festens
samlede indhold er derfor vanskelige at skitsere før man er i processen som arrangør.
Der er skærpede krav fra myndighederne omkring ansøgningsprocedurer og sikkerhed. Hvor man for 10 år siden bare
satte festen i gang, er kravene til den praktiske del inkl. Logistik, byggetilladelser (bl.a. kræves byggetilladelser på alle
telte over 50m2). Kravene til generel sikkerhed og terrorsikring er på et helt andet niveau i dag end bare få år tilbage.
Selv de ansvarlige instanser som Brand & Redning og politiet kan i dag ikke kan give et klart billede på hvordan
kravene er om få år. Der skal allokeres en stor del af de midler der gives i tilskud alene til disse poster. Senest ved Fun
& Fan Zone fik Silkeborg kommunes egne medarbejdere et indblik i det arbejde der kræves. Vi leverede alt det
materiale der skulle til for at opnå tilladelser til at benytte torvet, dvs 75% af arbejdet der skulle understøttte
tilladelses-ansøgningerne kom herfra, så kan i begynde at regne på omfanget for en hel by. Der er udstukket nye
retningslinjer som ingen af byens aktører før MID har skulle efterleve, kravene vil overraske ALLE!
En anden væsentlig udfordring er at man skal planlægge og ”købe ind” til en fest, som selv i en reduceret udgave
forventes at have et samlet omkostningsniveau på minimum 5-6 mio. Planlægningsfasen starter 3 år forud hvor en
stor del af indtægten først kommer under selve eventen 3 år senere. Da der ikke er meget information og statistik fra
tidligere fester at læne sig op ad, vil især den første Regatta i nyt regi skulle planlægges økonomisk meget forsigtigt, og
med den historik der knytter sig kan man risikere (forvente) at nogle leverandører ikke vil levere uden at få betaling
eller garantier forud. Det vil sandsynligvis blive en udfordring at skabe den nødvendige likviditet forud når en stor del
af indtægterne først kommer under selve eventen. Det vi være forbundet med stor risiko (uansvarligt) at sætte i gang
før der er samlet min 4 mio kr til næste Regatta fest.
Alle kan lave overskud på byens to bedste torve/pladser med rent kommercielt indhold som det er sket de seneste år,
særligt når de økonomisk tunge opgaver som infrastruktur, sikkerhedsplanlægning og generel markedsføring løftes af
andre. Vi mener derfor at det er afgærende med en overordnet koordinering som sikrer en alsidig homogen fest, også
selv om nogle mister de muligheder de har haft før. Hvis ikke så ender man igen i alles kamp mod alle, hvor de få
tjener penge og ingen tør påtage sig de skæve, kulturelle oplevelser som overrasker som giver festen værdi i form af
AHA-oplevelser for publikum, da disse aktiviteter sjældent kaster økonomi af sig.
Man kan forvente at nogle af nogle af de som historisk har leveret indhold og tjent penge, ikke bare ser blindt til at
vilkårene ændres. Det er afgørende at Silkeborg Kommune som største bidragsyder og som forvalter af ophavsretten
på festen giver 100% opbakning til at de nødvendige og i nogle tilfælde upopulære valg tages, når der skal skabes en
bæredygtig økonomi på sigt. Og det er uanset hvor ædelt de historiske deltagerforeningers formål er.

Der bør som udgangspunkt være én pengekasse, og først når hullet af udgifter er fyldt op kan man
begynde at ”udlodde” overskud for de enkelte områder/opgaver til de eksterne foreninger som leverer
manpower til festens gennemførelse.
For at sikre dette mener vi at det er væsentligt at Regattaens øverste ledelse ”Bestyrelsen” er renset for økonomiske
interesser. Alle som er med i Regattaen med det formål at tjene penge, bør først komme ind i de næste led.
Der skal være økonomisk gennemsigtighed og løbende økonomisk rapportering, samt afgivelse af en fuldstændig
rapport med ekstern revision efter event.
Regattaen er et sprængfarligt emne og forsidestof, der rører ved folks følelser - og uanset hvordan denne
udbudsrunde ender vil der komme betydelig dækning og kommentarer for og imod i den lokale presse.

Vores mening er klar, vi bør stræbe efter mere. Silkeborg er Danmarks smukkeste egn. Men hvorfor skal Silkeborg tage
sig mindst attraktiv ud til byens store fester, hvor alle byens torve og pladser traditionelt har været præget af store
grimme telte uden udsmykning?
Områderne som Havnen/stryget/remstrup å og Torvet skal åbnes op, som vi så Havnen om fredag til Vejfest i 2016, og
dele af torvet til Fun & fan Zone ved Made in Denmark (dog uden det store telt). P-pladsen søvej ved kommunen og ppladsen ved søfronten ved Jyske Bank kan inddrages og gøres til oplevelseszoner, begge med vandet og naturen som
væsentligt omdrejningspunkt, som vi bl.a. så til Beach Club ved Regatta 2014.
De 3 områder vil tilsammen skabe en rød tråd for bevægelse igennem byen. Vi mener man bør begrænse omfanget til
de 3 pladser.
Tivolis har været en fast del af Regattaen siden 1899 og der er som udgangspunkt plads til Tivoli, i et mere afmålt
forhold end tidligere, som ikke stjæler festens primære fokus. Vi mangler kendskab til byens torve/pladser, hvor det pt
vil være muligt at placere Tivoli.
Med en ny start bør alt være i spil, også tidspunktet for afviklingen af Regattaen.
Skal næste regatta være 2020 eller 2021. At planlægge en Regattafest i 2020 er ikke et problem, men at skabe et bredt
fundament og sikre en stærk økonomi tager tid og det er væsentligt at en ny struktur bygges korrekt ”fra start”.
Erfaringen viser at med kun 1½ års planlægning kan det være en vanskelig opgave at nu ud til sponsor-kronerne, ikke
mindst fordi at det traditionelle sponsorsalg slet ikke er som tidligere.
Man det er muligt at arrangere Regatta i 2020, også for et mere beskedent budget end de seneste regattafester. Men
det samlede output vil bære præg af det og en forventningsafstemning ift. publikum bør derfor være en fælles opgave
hvor man skulder ved skulder vil kommunikere hvad der er et realistisk billede af en kommende Regatta når koncerter,
fyrværkeri, tivoli og alt det som har kendetegnet regattaen igennem tiden reduceres. Det vil kræve en positiv
beskrivelse om at man vil gøre festen tidssvarende med respekt for traditioner, men mere nærværende og alsidig –
samt prioritere at økonomien hænger sammen.
Jo mere man kan hegne af og tage entre, jo større økonomisk sikkerhed kan man opnå, men er det regattaens DNA at
dele af festen bliver en betalingsfest. Det kan blive nødvendigt hvis man fortsat ønsker profilerede navne og stort
fyrværkeri og andre spektakulære begivenheder under et skærpet budget. Det er blevet nævnt at man tidligere har
kunnet afholde regatta for lignende budgetter, men det svarer til at SIF skulle genvinde det danske mesterskab for et
budget svarende til deres 1994 budget. Fakta er i dag at der ligger så mange restriktioner og opgaver om bl.a.
infrastruktur og sikkerhed som ikke eksisterede tilbage i tiden.
Danskerne holder forskudt ferie fra start juli til midt august, og præcis når ferien slutter starter regattaen, så måske
man med fordel kan rykke den 2 uger frem til første uge i august, ugen før smukfest hvor skolerne fortsat har ferie.
Det vil give folk mulighed for at deltage længere tid de enkelte dage, øge danske turisters mulighed for deltagelse og
løse en del af debatten for tidspunkterne for regattaens indhold generelt.
Regattaen er traditioner (siden 1899), og man risikerer at miste en stor del af publikum og folkelig opbakning hvis for
meget skæres fra i processen. Men der bør være en bedre balance mellem ”Ølfest og ildfest”, så flere i lokalsamfundet
igen tager Regattaen 100% til sig som byens fest.
Vi giver et bud på indhold og organisering, men da intentionen er en ny forening/bestyrelse - vil lade det være op til
en ny bestyrelse at beslutte det endelige udtryk.
Med venlig hilsen,
Silkeborg Musik og Kultur Events
Oliver@caozpromotion.com / 21 20 66 00
Bilag: Idéskabelon, Budget, Oversigt overkulturudbydere
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IDESKABELON
Vil I være fremtidens regatta-arrangør?
Ildfestregatta er en flot tradition og smuk begivenhed i Silkeborg – og har været det siden
1899.
Nærværende Idéskabelonen bedes udfyldt, såfremt man ønsker at tilkendegive interesse i at
være arrangør af regatta fremadrettet. Inden I udfylder Idéskabelonen bedes I orientere Jer i
dokumentet Baggrundsnotat – som findes på hjemmesiden regatta.silkeborg.dk. Udfyldt
Idéskabelon afleveres på mail-adresse borgmesterkontoret@silkeborg.dk senest d. 21. januar.
Idéskabelonen indeholder fire dele, som afspejler de fire basisforudsætninger omtalt i
Baggrundsnotat:
1.
2.
3.
4.

Nøglepersoner og organisering
Vision, værdier og indhold
Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter på baggrund af indkomne idéer, hvilken forening
Silkeborg Kommune ønsker at indgå i dialog med om arrangør-rollen fremadrettet.
Hvor detaljeret skal idéskabelonen udfyldes? En samlet besvarelse på 8 – 12 sider er
målsætningen – men der er ikke nogen på forhånd defineret øvre eller nedre grænse for
omfang. Vær i videst muligt omfang kortfattet og to the point.
Der kan ikke gøres hævd på ophavsret eller eksklusivitet på idéer præsenteret i nærværende
idéskabelon.
Tak for Jeres interesse og god fornøjelse med arbejdet.
Baggrundsoplysninger
Fornavn

Oliver Zähringer

&

Knud Christensen

Efternavn
Forening

Silkeborg Musik og Kultur Events

Adresse

Tværgade 15 A, 2. sal

Telefon nummer

21 20 66 00

E-mail

oliver@caozpromotion.com

Del 1: Nøglepersoner og organisering.
Nøglepersoner og kvalifikationer
Forudsætningen for en ny stærk regatta er et godt team. Hvem vil få nøglepositioner på
jeres hold? Hvad er nøglepersonernes forudsætninger og kvalifikationer ift. løsning af
regatta-opgaven?
Aktuelt er foreningen Silkeborg Musik & Kultur Events (SMKE) i dvale efter at driften af Hede
Rytmer er overgået til en ny forening.
Hvis vi udvælges i dette udbud, vil vi hurtigt organisere en ny bestyrelse i SMKE eller oprette
driften af Regatta i en Fond, afhængigt af bestyrelsens sammensætning og vurdering hvad der
tjener formålet bedst.
Det helt væsentlige for os er at de som sidder ”i den ny bestyrelse ikke er motiverede af
økonomi hensigter. Den nye ”forening” skal bygges rigtigt, fra toppen med en klar struktur
som kan skabe rammerne for en langtidsholdbar REGATTA, og her må egne ´muligheder for
økonomisk gevinst ikke spille ind. Toppen skal være ”ren” om man vil.
Tema:

Silkeborg Regatta – en ny begyndelse

Mål:

Promovere Silkeborgs vartegn, historisk, nutidigt og fremadrettet

Bestyrelsen vil omfatte ansøgerforenings repræsentanter:
Knud Christensen og Oliver Zähringer
Vi peger IKKE på os selv til formandspost, vores klare styrker ligger i konceptudvikling, NYSKABENDE alsidigt indhold med fokus på lokale partnere. Sikre at alle
pladser fungerer, samt optimere driften ud fra vores manbgeårige erfaring i ligende
events. Vi tilbyder vores engagement på bestyrelsesniveau – GRATIS – som frivilligt
arbejde (med indgående professionel baggrund og erfaring).
Der vil være invitation til organisationer som (dog ikke begrænset til) om at træde ind i en ny
bestyrelse (flere er på ”stand by” så længe processen er i gang, men er åbne for deltagelse når
en beslutning er truffet)
Riverboat
Hjejleselskabet
Visit Silkeborg / Danmarks Outdoor Hovedstad
Silkeborg Kommune
Andre oplagte samarbejdspartnere som også kunne komme på tale er nævnt
under ”samarbejder”
Enkeltstående personer med lokal respekt og indflydelse (igen, vi er i dialog med
flere som ønsker at vente med navns nævnelse offentligt mens processen er i
gang, men som positivt vil overveje deres engagement i den videre dialog).

Organisation
Regatta er et stort og komplekst arrangement. Der er behov for klar organisation og
struktur. Hvordan vil I organisere jer som ny Regatta arrangør? (Program – Salg –
Samarbejder – Personale – IT – Kommunikation – Trafik – Sikkerhedsplan – Afspærring
mv.)
Bestyrelse: udstikker retningslinjerne, personer i bestyrelsen skal ikke tjene penge på Regatta,
men må gerne være repræsentanter for eller på anden vis engageret i
foreninger/organisationer som senere byder ind på at løse delopgaver der sendes i udbud.
Væsentlige opgaver som overordnet teknisk leverandør og sikkerhed bør udliciteres til
professionelle aktører, så der også er et juridisk ansvar
Regattaen er et skævt hjul og derfor vanskeligt at hyre kvalificeret arbejdskraft med 2 års lavt
blus og 1 år højt blus. Med det aktuelle budget og opgavernes karakter er det afhængigt af
første år for ny regatta ikke sikkert at det er nødvendigt med et sekretariat her og nu. Flere af
de skitserede opgaver herunder vil med tiden evt. kunne samles i en funktion

Væsentlige udvalg:
1. Forretningsudvalg (Økonomi & sponsorater) – ansvarlige for at skaffe den nødvendige
økonomi.
2. Logistik og sikkerhedsudvalg, sikkerhedsplaner, alle ansøgninger, tilladelser, politi,
samaritter, vejafspærringer mm.
3. medhjælper-koordinering (frivillige, foreninger)
4. Drift, teknisk løsning: I samarbejde med professionel teknisk leverandør, vores
anbefaling firmaet Zaimo, firmaet har igennem 10 år leveret teknisk nøgleklar løsninger til
festivaler og arrangementer året rundt i Danmark. De har været hyret 7 år Hede Rytmer,
Ansvarlig for driften ved Vejfest, Fun & fanzone og har haft folk ved Riverboat, de kender
efterhånden byen. De har arrangeret koncerter som Metallica i Horsens med 50.000 publikummer
og dansk supermarkedsfest med 40.000+ deltagere, koncert på Århus stadion koncerter med
50.000 deltager – ca. 25 festivaler årligt top professionel teknisk leverandør

5. Kreativt udvalg,– indholdet, konceptet, underholdningen mm….
6. Madsalg, i samspil med restauratørforeningen, mere skal tilbage på lokale hænder
7. Markedsføring i nært samarbejd med Visit Silkeborg / Outdoor / det sker i silkeborg
8. (DM i) fyrværkeri – evt i samarbejde regattaforeningen
9. Havnen / Fest-sejladser, den del kan hjejleselskabet vel nok selv finde ud af samt en
Gruppe (logistik, sikkerhed) til at stå for koordinering af følgebådene og logistikken i
havnebassinet. Bådene og Festen skal tilbage i havnebassinet
10. Salg af arrangementer (og sponsorater/barter), evt. tilknytning til freelance sælger.

Samarbejder
De som historisk har leveret indhold, inviteres til open call for nye og gamle som gerne vil tage
del, bl.a. foreninger som tidligere har taget det store slæb (se listen dog ikke begrænset til)
Silkeborg Voel
Silkeborg IF
Alle foreninger som vil byde ind med hænder (samt indhold der passer i konceptet)
Regatta Foreningen – fyrværkeri
Riverboat og byens andre Jazzforeninger
Hede rytmer og byens andre musikforeninger (se bilag)
Billedkunsten, f.eks. eventarrangører som ”åbne attalierdøre” (se bilag)
Scenekunsten repræsenteret ved lokale foreninger (se bilag)
Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem lokale kultur-aktørerne og give rum og mulighed for at
være med, til de som vil gøre en forskel.

Del 2: Vision, værdier og indhold
Overordnet vision og værdier for Regatta?
Silkeborg Kommune ønsker at Regatta i nogen grad nytænkes og der ønskes et
arrangement, som lokalområdet er stolt af og som afspejler Silkeborgs særlige DNA.
Hvordan ser I fremtidens regatta? Hvad er jeres vision og hvilke værdier er centrale?
Showcase og promovere Silkeborgs vartegn Historisk, Nutidigt og i fremtiden
Traditioner fra regattaen igennem tid, men samtidig fokus på Silkeborgs kulturliv, kendetegn,
det aktive musikliv (både jazz’en men også de andre musikforeninger), scenekunsten,
billedkunsten.
Silkeborg kulturby med væsentlige museer og gallerier
Fokus på silkeborg som Outdoor hovedstad, inddrage aktiviteter på vandet som vi arrangerede
ved Beachclub ved Regatta 2014 og ved ”Danmarks Største Vejfest” 2016 fredagens events
ved Havnen, stryget og Remstrup å med fokus på outdoor aktiviteterne i form af Adventure
Race Sprint distance, Rafting og dragebådsrace (endda ca 1½ år før Silkeborg blev
selvudnævnt Outdoor hovedstad) og inddragelse af lokale restauratører som ved Made IN
Denmark Fun & Fanzone (og i Vejfest).

Særlige markører for Regatta?
Vægtningen af underholdning, kunst-indslag, fest-telte, sejlads, musik, fyrværkeri, lys og
andet har udviklet sig og varieret igennem hele Regattaens historie. Hvad ser I som

bærende temaer/indhold og særlige markører for Regatta fremadrettet? Hvordan vil I
forholde jer til traditioner og evt. nye tiltag (f.eks. Fyrværkeri, sejlads, musik, lys, søerne,
natur, mad og drikke mm.)
Havnen: Hjejlen, Gudenåen og havnen er historisk set hele årsagen til regattaen med lys
langs åen når kongen sejlede ind mod silkeborg. Vi skal have mere af festen tilbage til havnen
og fokus på vandet og sejladserne. Havnen skal ikke være tiltrækning kun i kraft af gratis
koncerter med kendte artister, men med et mere organisk udtryk som iscenesætter silkeborg
som den naturperle vi er og med nogle af de ting som definerer os som Outdoor hovedstad.
Publikum vil gerne fest og musik, vi tænker at havnen åbnes op i stil med Vejfest fredag, og
giver plads til nydeområde, musik, mad & drikke (i afmålt omfang så det ikke tager brødet ud
af munden på de som bor der til dagligt). Musikken i party-stemning live musik, på mindre
Maden udliciteres til primært lokale, barerne drives af arrangøren for at skabe økonomi
Involvere Museet som til Vejfest som aktivt område for børn og unge og JMTS og restauranten
i foyer og 1A med udsigt over havnen, samt aktivere, stryget og remstrup Å som ved vejfest.
Torvet, indrettes som spisested og festplads for byens musikforeninger, teaterkunst som kan
benytte den eksisterende scene og skabe rum for lokale aktører til kunstudstilling. Indrettes
mere åbent and man er vant til, i stil FUN & FAN zone (dog uden det store telt). Men med
parasoller og STEET FOOD miljø, masser af bænke borde, og underholdning i forskellige genrer
inden for Jazz, blues mm. Skabe den stemning som var til Fun & Fan zone bare med langt flere
publikummer.
Street food salget udliciteres med prioritet til lokale restauratører – barerne drives af
arrangøren, som skal finansiere musikken.
P-pladsen søvej & P-plads ved søfronten ved Jyske bank: Dette område har de fleste
nye muligheder/ideer. Man har vandet og naturen som medspiller. Fyrværkeriet om aftenen
tæt på. Området skal huse en scene til festmusik men som under den aktuelle økonomi
primært skal huse coverbads med syng med faktor, pop-rock kommercielt (a la hede rytmer
tribute night musikkonceptet). Nydeområde i form af pop-up spisesteder, med store område
med bænke borde, streetfood. Telte udsmykket så det giver stemning og områder for unge så
forældre kan hygge sig mens unge/børn underholder sig i sikre omgivelser. Generelt en stor
markedsplads som man kender det sydpå med varieret madudvalg, barudvalg og
underholdning. Området skal stå for den største fornyelse ved Regatta og bliver fuld af liv,
inden for nær afstand af hhv. havnen og torvet.
Musikken og underholdningen på de 3 pladser skal koordineres så de har forskellige udtryk, så
man kan prøve at dirigere folk rundt på de forskellige pladser. Man siger at folk i bevægelse
skaber liv og omsætning. Er der ingen styring ender vi med samme ens udtryk/indhold alle
steder, og det bliver en meget ensidig fest.
Ejerskab og opbakning i hele Silkeborg
Regatta er for alle i Silkeborg Kommune. Hvordan vil I opnå bred forankring og opbakning til
Regattaen i hele Silkeborg Kommune?

Fra toppen ved at sammensætte en bestyrelse som bredt dækker alle grupperinger, folk med
indflydelse som nyder lokal respekt - og folk med forstand på drift. 80% publikum deltager
med fokus på festen og har kun lidt menig om det organisatoriske, de sidste 20% har en
mening om alt og skal føle at de er repræsenteret i et eller andet omfang med udgangspunkt
bestyrelsen sammensætning som giver dem den fornødne tryghed, mulighed for at blive hørt.
100% klarhed omkring økonomien.
Kulturelt ved at Inviterer alle foreninger som vil tilbyde indhold til samarbejde, forudsat at
økonomien ikke bliver væsentligste motivation. Regattaen som showcase skal skabe øget
interesse om foreningernes arbejde.
Give foreninger som gerne vil tjene penge mulighed for at levere hænder
Løbende information og dialog om festen udvikling, aktiv på væsentlige sociale medier
platform, nyhedsplatforme mm

Kommunikation og publikumsdialog?
Det er afgørende, at der er klar og god kommunikation til gæster og publikum ved Regatta.
Hvilke tanker gør I jer om kommunikation og dialog med borgere, publikum og øvrige
deltagere ved Regattaen?
Før, under, efter.
Via de platforme hvor man i forvejen har den direkte kontakt, de sociale medier vejer tungt og
har en lav kontantpris.
Lave forslags-runder, mulighed for at melde ind med idéer
Nært samarbejde med MJA og lokale nyhedsplatforme som DET SKER I SILKEBORG
Nært samarbejde med Visit Silkeborg / Outdoor, det er en naturlige ting at være en del af den
generelle silkeborg profil.
Via de platforme som foreninger og andre som leverer indhold og hænder til arrangementet
Oprette egen website i stil med Danmarks Største Vejfest, og de eksisterende kontakter via
Regatta foreningen, der må kunne opnås en fornuftig løsning på den front med Silkeborg
kommune som partner/MÆGLER.
Hel traditionel skiltning under eventen, bla flyers, oplysningstavler – en gammeldags skiltning
på stedet virker stadig, og ellers via website (der i dag fungere sm app)

Del 3: Samarbejder og afledte effekter for foreninger, erhverv og andre interessenter
Samarbejder med foreninger, frivillige og kulturinstitutioner
Regatta skal smitte positivt af på øvrigt foreningsliv i Silkeborg Kommune. Hvad er jeres
tanker om samarbejder med øvrigt foreningsliv?

Tidligere har foreninger købt de primære pladser hvor nogle få har tjent mange penge mens
resten af festen har haltet økonomisk. Det er dog ikke en nem opgave at rekruttere frivillige
hænder når man ikke har noget at bytte med, udover økonomi for medhjælpertimerne. Men
væsentligt at de eksterne som byder ind har et område som de føler sig knyttede til og hvor de
kan annoncere at her støtter man forening X og Y, eller de får hovedansvar for at drifte et
bestemt område en eller flere dage, evt koble dem med lokale restauratører som har brug for
hjælpende hænder i deres tilbud.
Mange opgaver udliciteres så hjælperne knyttes mere direkte til de professionelle aktører eller
står i i arrangørforeningens barer og honoreres NÅR DER ER overskud efter bestemte
succeskriterier – lavt spild, omsætning, mersalgs-konkurrencer på bestemte varegrupper antal mandetimer mm.

Samarbejder med erhvervsliv, handelsliv, restaurationsmiljø m.fl.
Som det fremgår af basisforudsætninger er det afgørende at Regatta skal komme
lokalområdet til gavn. Hvordan tænker I at opnå gode og gavnlige samarbejder med
erhverv, handel og restaurationsmiljø?
Det primære her er byens restauratører. Langt mere skal tilbage på lokale hænder.
Erfaringen vise at handel silkeborg og erhverv silkeborg ikke har meget ud af denne type
events, da publikum kommer for at feste ikke shoppe. Det skal være helt op til handel og
detail’en hvordan de ønsker at holde åbent, men vi har gentagende gange både Fun & fan
Zone, vejfest 2016, Riverboat oplevet at detail handlen ikke har nævneværdig omsætning.
Erhverv silkeborg har historisk ikke vist stor interesse for at være direkte knyttet til
organiseringen af denne type events og i deres vedtægter ikke markedsfører og tilbyder
kommercielle produkter til vores medlemmer
Erhvervslivet skal dog have tilbud om medarbejder arrangementer, samt plejes og nurses ift at
byde ind for at hjælpe med de praktiske løsninger der kræver professionelle hænder, primært
håndværker-virksomheder. Der er mange virksomheder som stadig har Regatta som prioritet,
en del er dog hjejlesejladser som fremad varetages af Hjejleselskabet selv.
De rette tilbud for medarbejder arrangementer skal i udbud helst 1 år før eventen for at få
opmærksomhed og at folk kan sætte det i deres årshjul.
Den primære opgave her er at gøre restauratørerne til en væsentligere del af regatta end
tidligere – at bringe omsætningen til mad tilbage på lokale hænder

Sponsorer og Silkeborg-partnerskaber
Regatta er en stor og dyr fest. Forudsætning for en god regatta er at mange spæder til og
bidrager. Silkeborg Kommune ønsker at en ny arrangør formår at geare kommunens bidrag
og skabe positive synergier. Hvordan vil I arbejde med sponsorer, fundraising,

partnerskaber mm.? Hvordan kan Regatta styrke eksisterende og være afsæt for nye stærke
Silkeborg-partnerskaber?
Sponsormarkedet som vi kender det er på vej tilbage, forstået således at få bare spytter i
kassen uden at få noget retur. Arrangementssalg er en måde, og barter aftaler en anden
måde. De flrste ser ikke de passiv sponsorater som attraktive længere, men der vil stadig
være en del lokal opbakning, ISÆR med en stærk og profileret bestyrelse (forretningsudvalg)
som favner hele erhvervslivet.
Man kan overveje at hyre en ekstern sælger / fundraiser ind på provision.
Igen er det væsentligt at sikre opbakning fra en kreds af folk med indflydelse som kan være
med ti at sparke dørene ind og anmode om at folk støtter på i genrejsningen af Regatta.
Det er vigtigt at den gamle organisation bag ikke får yderligere drag over nakken, da det vil
medføre en distancering af de som har bakket op tidligere. Det gamle skal afsluttes ordentligt,
og kan evt hjælpe imod en form for bonus, de har brug for penge.

Synlighed i og udenfor Silkeborg Kommune – lokalt, regionalt og nationalt?
Regatta er en stolt og stor tradition i Silkeborg – og regatta har igennem tiden opnået
forskellig grad af synlighed og udbredelse i og uden for kommunen. Hvilke tanker gør I jer
om synlighed – lokalt, regionalt og nationalt?
Lokalt får man naturligt stor dækning, folk i silkeborg ved besked. Man skal her opfordre til at
de inviterer familie og venner på besøg, som i ”gamle dage”
Markedsføringen regionalt og nationalt beror igen i stor stil på sociale medier. Ved vejfest
købte vi annoncering på TYV, Radio; Biografreklame, print media mm, men de traditionelle
medier har en meget dyr kontaktpris. Banner-annoncering…
Igen i samarbejde Visit Silkeborgs løbende branding af silkeborg regionalt og nationalt.
Website og SoMe platforme for alle lokale som leverer indhold
Sørge for at de som leverer indhold promoverer på deres egne platforme
Henvise til event website med tilmelding til nyhedsbreve som man kan kommunikere direkte
med interesserede.
Barteraftale med de professionelle eliteidrætshold, om LED til TV begivenheder, BSV, SIF,
Silkeborg Voel… her har man en rimelig kontaktpris.
Der er desværre ikke en kanin man lige kan trække op ad hatten. Det gælder om at skabe
indhold og et visuelt udtryk som fanger opmærksomheden os så benytte de kanaler man
kender og ved virker, og forsøge at knytte folk på de platforme som giver direkte adgang.

Del 4: Økonomi, forretningsmodel og budgetstyring
Forretningsmodel
Beskriv jeres forretningsmodel. Vedhæft gerne et budgetoverslag.
Indtægter
uden hegn og uden mulighed for entre er der ingen kanin der kan trækkes op ad hatten.
Silkeborg kommune div tilskud ca. 2.000.000kr (3x300, 1 x 500, 1 x 400, sikkerhed & terror ca 200)
Sponsorsalg inkl. Barteraftaler ca. 1.000.000kr
Arrangement salg 250.000kr - maden går i nul – hovedindtægtskilden = drikkevarer
Samarbejdsaftale med hjejleselskabet (jf deres eget dokument, samlet værdi): 100.000kr
Udlicitering af spisesteder ”street food” pop up restauranter ca. 15% omsætning= 250.000
Salg af drikkevarer har tidligere været udliciteret til foreninger, fortjeneste er havnet hos stadeholderne. I stedet for at
udlicitere alt for mange barer som generer lokale restauratører, bør man fokusere på færre store enheder på de
vigtige torvepladser. Publikum behøver ikke møde en bar for hver 20 meter og resten skal lokale restauratører nok
dække. Færre større barer vil samle folk og skabe liv og mindske spild/åbne varer/emballage væsentligt. Ved selv at
stå for driften af barerne på de primære pladser kan indtægtsgrundlag øges væsentligt. Et bud på baromsætningen af
de barer som drives af arrangørforeningen bemandet med hjælp fra eksterne foreninger – over 3 dages fest er ca.
omsætning estimeret på 3,2 mio. (index 100 forsigtigt estimat, overskud barsalg ca 2mio)

Indtægter I alt ca.

6.800.000kr

Udgifter – hovedlinjer (detaljeret budget vedlagt som bilag, se også noter næste side)
Sikkerhed, terrorsikring, security & nattevagt, samaritter, teknisk leverandør:

750.000kr

Offentlige toiletter, maskinpark, mandskabsvogne, artistvogne mm

250.000kr

Infrastruktur, entreprenørgården, oprydning, kommunale hænder mm

400.000kr

Leje betalingssystemer, Onlinepos, netværk mm

100.000kr

Markedsføring inkl. produktion lokalt, regionalt, nationalt:

600.000kr

Vare-forbrug barsalg (jvf ovenstående med oms 3,2, overskud 2mio)

1.200.000kr

Musik & underholdning inkl. teknik, lyd, lys, KODA (Havn, Torvet, Søvej):

1.100.000kr

Etablering, Telte, parasoller, bænke borde:

400.000kr

Fyrværkeri, lyskunst

500.000kr

Foreningsaflønning, medhjælpertimer

500.000kr

Økonomistyring regnskabsfunktion, revision, rapportering (over 3 år)

150.000kr

Lovpligtige forsikringer
Udgifter i alt ca

50.000kr
6.000.000kr

Som det fremgår, er der ikke medregnet løn til en egentlig sekretariatsfunktion da mange af de tunge
opgaver købes fra professionelle leverandører, så man sover trygt om natten. Og de praktiske opgaver er
medregnet på timelønsbasis og i håndværkertimer/barter/kommunale indkøb fra Entreprenørgården.
Der er ikke medregnet indtægter fra Bryggeri-aftale (sponsorat/markedsføringsbidrag/literrabat) og der
er ikke medregnet mulige indtægter ved et Tivoli
EVT yderligere overskud kan disponeres som udlodninger elle overføres til kommende regattaarrangementer, det må være op til bestyrelsen at vurdere hvad man gør ved et større overskud.
Nb det vil være fornuftigt med en budgetteret buffer på 5% = 300.000kr

Økonomi og øvrige ressourcer fra Silkeborg
Kommune
Som det fremgår af baggrundsmaterialet bidrager
Silkeborg Kommune med økonomiske ressourcer,
vederlagsfrit brug af pladser og torve, delvis
afholdelse af renholdningsomkostninger samt øvrige
ressourcer og bistand. Redegør for jeres
overordnede tanker om forvaltning af ressourcer
stillet til rådighed af Silkeborg Kommune.

Beskrevet i samlet budget
Kvartals rapportering
Uafhængig revisionsrapport efter arrangement

Budgetstyring og afrapportering
Silkeborg Kommunes forventer at der er effektiv budgetstyring og årlige afrapporteringer.
Redegør for planer herfor.
Beskrevet i samlet budget
Kvartals rapportering
Uafhængig revisionsrapport efter arrangement
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BUDGETUDKAST REGATTA 2020/2021

ex moms

inkl moms

Total

Genreelle omkostninger omkostninger
Teknisk leverandør (7 dage 6 mand, + overordnet planlægning forud)
Inrastruktur, afspærringer, Sikkerhed, terrorsikring,
Security vagter & nattevagter (3 pladser, 3 dage)
Samaritter vagter (3 dage, 3 pladser)
Toiletter, Mandskabsvogne, hegn 3 pladser INKL transport
Maskinleje (manitou, Atlas-ged lign)
Pladstregninger 3 Pladser/torve
Renovation 3 pladser
El & Vand 3 pladser

250.000
250.000
80.000
40.000
80.000
40.000
30.000
40.000
20.000

312.500
312.500
100.000
50.000
100.000
50.000
37.500
50.000
25.000
1.037.500

Entreprenørgården,
infrastruktur, kommunale hænder, oprydning

x

400.000
400.000

Betalingssystem & Kaseeapparater 3 pladser
OnlinePos (kasseapparater)
OnlinePos (TDI kort)
OnlinePos (bonruller)
OnlinePos (barkort)
Teller/Nets idløsningsaftale (258 x 12mdr)
Dankort aftale årsaftale
Skanditek (netværk 3 pladser)

3pl x 12st x 1200kr
36stk x 500kr

43.200
18.000
5.000
0
x
x

24.000

54.000
22.500
6.250
0
3.000
10.000
30.000
125.750

Marketing, PR, Grafisk produktion
Grafisk identitet, stil og tone

24.000
24.000
12.000
200.000
100.000
24.000

Annonceproduktion, div grafiske loyouts
Bannerproduktion til digital promo

Print medier (inkl MJA, EP, regionale)
Online media

Website domæne, oprettelse, drift
SoMe, FaceBook, Instagram, Mailchimp
Radio, TV, Biografer, Billboards, Digiskærme
Produktion plakater, plyers, Beachflag, Stofbannere, Program
Foto & videodokumentation (3 dage)
Visit Silkeborg (medlemskab)
Visit Silkeborg (digi infostandere)

x

0
40.000
24.000
5.000
0

30.000
30.000
15.000
250.000
125.000
30.000
60.000
0
50.000
30.000
6.250
0

626.250
Administration
Boghgolderi / økonomistyring kvartals-rapporter (3 år) B-indtægt
Revision efter afsluttet event
Aflønning "sekretariats "/fastansatte eller extra udlodning eller næste regatta
Lovpoligtige forsikringer, bestyrelsesansvar mm

x

20.000
x

40.000

125.000
25.000
0
50.000
200.000

Generelle omk TOTAL

2.389.500

Fyrværkeri
Krudt & kugler evt Lyskunst/illumination

400.000

500.000

500.000
Lys Å/havn
Lyskæder, tableauer mm

x

200.000

200.000

Havn
Musik, scene, lyd og lys
Musik budget (inkl moms af provision)
Scene, Lyd & Lys (3 dage minimum set up)
Stagemanager 3 dage
Konferencier B-indtægt
Koda (3 dage, oplyst 5.000 publikum i snit)**
opbygning, drift, Stagehands (3 dage)
nedtagnig søndag

x

60.000
12.000
0
x

12.000
3.000

200.000
75.000
15.000
0
48.750
15.000
3.750
357.500

Etablering
Håndværkertimer (barter/frivillige/Foreninger)
Telteleje
Parsoller, bænke, borde
Lyskæder

30.000
30.000
24.000
5.000

37.500
37.500
30.000
6.250
111.250

Foreningsaflønning
Bardrift: 25 mand over 3 dage (10, 14, 16timer) =1.000 timer
Opbygning: 3 dage 10 mand 10 timer = 300 timer
Demontage/oprydning søndag: 10 mand, 10 timer = 100 timer
Medarbejdebespisning & drikkevarer (hele uigen plus drift)

100.000
30.000
10.000
20.000

160.000
Havn omk TOTAL

628.750

Torvet
Musik, scene, lyd og lys
Musik budget (inkl moms af provision)
Lyd & Lys (3 dage minimum set up, kun lyd&lys, der er en scene)
Stagemanager 3 dage
Konferencier B-indtægt
Koda (3 dage, oplyst 4.000 publikum i snit)**
opbygning, drift, Stagehands (3 dage)
nedtagnig søndag

x

20.000
12.000
0
x

12.000
3.000

150.000
25.000
15.000
0
39.000
15.000
3.750
247.750

Etablering
Håndværkertimer (barter/frivillige/Foreninger)
Telteleje
Parsoller, bænke, borde
Lyskæder

30.000
30.000
24.000
5.000

37.500
37.500
30.000
6.250
111.250

Foreningsaflønning
Bardrift: 25 mand over 3 dage (10, 14, 16timer) =1.000 timer
Opbygning: 3 dage 10 mand 10 timer = 300 timer
Demontage/oprydning søndag: 10 mand, 10 timer = 100 timer
Medarbejdebespisning & drikkevarer (hele uigen plus drift)

100.000
30.000
10.000
20.000

160.000
Torv omk TOTAL

519.000

Søvej P og Jyske Bank P
Musik, scene, lyd og lys
Musik budget (inkl moms af provision)
Scene, Lyd & Lys (3 dage minimum set up)
Stagemanager 3 dage
Konferencier B-indtægt
Koda (3 dage, oplyst 5.000 publikum i snit)**
opbygning, drift, Stagehands (3 dage)
nedtagning søndag

x

80.000
12.000
0
x

12.000
3.000

250.000
100.000
15.000
0
48.750
15.000
3.750
432.500

Etablering
Håndværkertimer (barter/frivillige/Foreninger)
Telteleje
Parsoller, bænke, borde
Lyskæder

40.000
50.000
30.000
10.000

50.000
62.500
37.500
12.500
162.500

Foreningsaflønning
Bardrift: 40 mand over 3 dage (10, 14, 16timer) =1.600 timer
Opbygning: 3 dage 10 mand 10 timer = 300 timer
Demontage/oprydning søndag: 10 mand, 10 timer = 100 timer
Medarbejdebespisning & drikkevarer (hele uigen plus drift)

160.000
30.000
10.000
25.000

225.000
Søvej omk TOTAL

820.000

barsalg - Vareforbrug
Index 100 = varefobrug ved overskud 2mio, ret index XXX % og beløb ændres
Bryggeri - Fadøl
20.000 liter a 20kr
Bryggeri - Sodavand
10.000 liter a 15kr
Bryggeri - RTD (5.000 flasker)
1.250 liter a 48kr
Kildevand (5.000fl)
2.500 liter a 10kr
Vinkøb (600fl a 75 kr)
Spiritus (1.500f a 100 kr)
Køletrailere
Plastickrus (50.000stk)
Isterninger
Kulsyre, paller div

100%
400.000
150.000
60.000
25.000
45.000
150.000
20.000
50.000
40.000
30.000
ex moms

Oms
500.000
187.500
75.000
31.250
56.250
187.500
25.000
62.500
50.000
37.500
inkl moms

UDGIFTER I ALT

INDTÆGTER
Silkeborg kommune prlige tilskud (3 x 300.000)
Entreprenørgarden
SK fyrværkeri
SK terrorsikring
Sponsorsalg / barteraftaler
Hjejlesamarbejde
Arrangment-salg
Madsalg - madboder
Barsalg Pladsomsætning
Tivoli
Markedsførdingstilskud / Literrabat bryggeri / Sponsorat (Bryggeri-aftale)

Indtægter I alt

Balance

1250000
468750
187500
93750
140625
1125000

1.175.000

6.232.250

ex moms

x
x
x
x

inkl moms

900.000
500.000
400.000
200.000
1.000.000
100.000
250.000
250.000
3.265.625

x
x

6.865.625

633.375

3265625
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Kulturudbydere, foreninger i Silkeborg
Festivaler i Silkeborg
Tange sø Festival
Riverboat Jazz Festival
Hede Rytmer
KK44 Festival
Noget Bedre Festival:
Festival of Wonder, Dukketeaterfestival:

Musikforeninger, arrangører og musikliv
Musikrampen:
Foreningen Rampelys: (spillested)
Silkeborg Classic:
Silkeborg Folk Klub:
Kedelhuset: (spillested)
Jysk Musikteater: (spillested)
Lydpotten:
Kulturstafetten:
Frokostjazzen:
Musikforeningen Muffis:
Hverdagslive:
B’Sharp:
UpCome
Silkeborg Blæserne
Silkeborg Vise Verse klub
Silkeborg Jazz Klub

Billedkunstmiljøer i Silkeborg
Grafisk værksted:
Drift - prøverum for kunst:
Åbne atelierdøre:
Silkaden:
Compose:
Faktor 13:
Institut Funder Bakke:
Spor Kunsten:

Teater og scenekunst i Silkeborg
Silkeborg Ny Teater:
Hakkehuset:
Silkeborg Teaterkreds:
Teater Magistraten:
Musical Silkeborg:
Perronteatret:
Thorning Friluftsspil:
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input til målseminar budget 2020
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Analyse & Udvikling
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Overblik over Byrådets målsætninger
Strategisk Indsatsområde: Attraktivitet & Vækst
Pejlemærker, der skal prioriteres blandt med henblik på fastlæggelse af politiske mål i budget 2020 - 2023:

Det bedste sted at bo, drive virksomhed og investere i Business Region Aarhus (BRA)

Digital og fysisk infrastruktur, der accelererer samspil og udveksling med omverdenen

Fremtidssikrede uddannelser og proaktiv kompetenceudvikling

Et grønt erhvervsliv, der skaber vækst og velfærd

Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med
unikke events og kulturoplevelser

Omegnsbyer præget af et godt hverdagsliv
Dette indsatsområde ligger i forlængelse af følgende strategiske målsætninger i budget 2019 - 2022:

Fortsat befolkningstilvækst

Vækst i beskæftigelse og uddannelse
Dette indsatsområde understøttes af Planstrategiforslagets pejlemærke Vækst og udvikling i hele kommunen.

Strategisk Indsatsområde: Fællesskab & Velfærd
Pejlemærker, der skal prioriteres blandt med henblik på fastlæggelse af politiske mål i budget 2020 - 2023:

De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer

Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med
lokalområde og civilsamfund

Sundhedstilbud, der understøtter et godt helbred hele livet

Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr

Danmarks bedste nærdemokrati, hvor borgere bidrager til dagsordenen og bliver hørt
Dette indsatsområde ligger i forlængelse af følgende strategiske målsætninger i budget 2019 - 2022:

Fokus på velfærdsområdet

Vækst i beskæftigelse og uddannelse
Dette indsatsområde understøttes af Planstrategiforslagets pejlemærke om fællesskaber.

Strategisk indsatsområde: Outdoor & Bevægelse
Pejlemærker, der skal prioriteres blandt med henblik på fastlæggelse af politiske mål i budget 2020 - 2023:

Vartegn og begivenheder, der for alvor sætter Danmarks Outdoorhovedstad på landkortet

Fremtidssikring af Danmarks Outdoorhovedstad gennem hensynsfuld brug af naturen

En Outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer bevægelse og leg

Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger

Udfoldelse af erhvervsmæssige potentialer, der styrker Danmarks Outdoorhovedstad
Dette indsatsområde ligger i forlængelse af den strategiske målsætning i budget 2019 – 2020 om fortsat fokus på
Natur og miljø.
Dette indsatsområde understøttes af Planstrategiforslaget pejlemærke om naturen som drivkraft

Strategisk Indsatsområde: Robust økonomi
Politiske




mål:
Der sigtes mod en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio. kr.
Afdrag på den ordinære gæld i forhold til optag af ordinære lån
Et anlægsniveau på 200 – 250 mio. kr.

