2 Budgetopfølgning 31.10.2019
2.1 - Bilag: Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning 31.10.2019
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Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr.
31.10.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

00.28.20 Grønne områder og
naturpladser

2.516

2.926

1.723

2.470

456

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

3.508

3.396

4.265

3.834

-438

-35

-3

351

-75

72

-492

-492

-656

-656

164

-1.679

-1.094

-1.563

-1.301

207

8.500

9.054

7.744

8.155

899

03.32.50 Folkebiblioteker

36.381

36.925

30.277

36.425

500

03.35.60 Museer

10.692

10.692

10.647

10.683

9

51

125

32

125

0

03.35.62 Teatre

1.124

1.494

115

1.311

183

03.35.63 Musikarrangementer

7.592

8.316

6.113

7.722

594

17.662

19.384

17.293

18.056

1.328

03.38.70 Fælles formål

4.955

5.182

3.322

4.781

401

03.38.72 Folkeoplysende
voksenundervisning

1.727

1.727

1.720

1.727

0

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde

4.148

4.148

3.812

3.812

336

21.854

21.854

20.674

21.008

846

1.686

1.750

1.406

1.626

124

03.45.83 Fælles formål

-934

31

-730

31

0

06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger

807

1.023

914

1.006

17

3.916

3.916

3.315

3.971

-55

123.979

130.354

110.774

124.711

5.643

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
02.35.40 Havne
02.35.41 Lystbådehavne m.v.
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn
og unge

03.35.61 Biografer

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

03.38.74 Lokaletilskud
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven

06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 34 Kultur og
Fritid i alt

123.979

130.354

110.774

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

124.711

5.643

**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Der har generelt på bevilling 34 Kultur og Fritid været stort fokus på at være mådeholdende
efter byrådets udmelding i september 2019. En del projekter er sat på standby og de ønskes
derfor overført til 2020 således de kan igangsættes hurtigst muligt.
Silkeborg Bibliotekerne og medborgerhuse

500

Der forventes en samlet mindreudgift på Silkeborg Bibliotekerne og
medborgerhusene.
Den Kreative Skole

468

Der forventes en mindreudgift på Den Kreative Skole ved gennemgang af alle
de forventede udgifter og indtægter for 2019.
Mindreudgiften skyldes overførslen fra 2018 til 2019 som ikke bliver brugt
fuldt ud. Igangsættelse af projekter har været sat i bero indtil ansættelse af
en ny leder den 1. oktober.
Refusion vedr. børneteater

177

Det er muligt i forbindelse med nogle bestemte teaterarrangementer for børn
at søge refusion for forestillingerne.
UD&LÆR

216

Der har i 2019 været arbejdet med at udvikle hvilke projekter der skal
igangsættes under UD&LÆR, disse projekter igangsættes først i 2020.
Udstillingssted for billedkunst
Der er stadig uafklarede forhold i forhold til at anlægge et nyt udstillingssted,
hvilket betyder der endnu ikke er et sted at drifte og udgifterne hertil vil
være minimale i 2019.

635

Gadeteaterfestival

-145

Gadeteaterfestivallen vil i 2019 give et underskud, da der først kan søges
refusion hjem i 2020. Netto giver festivallen 0 når refusionen er søgt hjem.
Levende byrum - Østjysk Vækstbånd

94

Silkeborg Kommune har modtaget 94.000 kr. til levende byrum som følge af
aftalen om Østjysk Vækstbånd.
Levende ungekultur - Østjysk Vækstbånd

137

Silkeborg Kommune har modtaget 137.000 kr. til levende ungekultur som
følge af aftalen om Østjysk Vækstbånd.
Udviklingspulje jf. Folkeoplysningsloven

102

Der forventes et mindreforbrug på udviklingspuljen for 2019, heraf er 68.000
kr. disponeret og skal udbetales i 2020.
Medlemstilskud

336

Der forventes en mindreudgift til medlemstilskud for 2019.
Budgetforudsætningerne er lavet på baggrund af en forventning om et antal
aktivitetsmedlemmer der vil søge medlemstilskud.
Lokaletilskud

660

Budgetforudsætningerne for lokaletilskud er lavet i maj 2018 med baggrund i
de endelige afregninger for 2017 samt den forventede aconto udbetaling for
2018. Der er risiko for at antallet af ansøgende foreninger ændrer sig i
forhold til budgetforudsætningerne.
Indtægter ved udleje af kunstgræsbaner

146

Antallet af kunstgræsbaner er forøget hvilket betyder at der er flere timer at
tildele de foreninger der ønsker at spille på kunstgræs, det giver dermed
også en øget indtægt på lejen.
Folkemøde

-55

Regnskabet på Folkemødet viser på nuværende tidspunkt et underskud på
55.000 kr., men dette skyldes at vi endnu ikke har modtaget fondsmidler fra
Tuborgfonden og det er usikkert om pengene når at blive udbetalt i 2019.
Netto giver festivallen 0 når refusionen er søgt hjem.
Kulturelle aktiviteter

406

Mindreforbruget består uforbrugte budgetter på bl.a. puljen til understøttelse
og udvikling af projekter indenfor kultur-, idræt og fritid, puljen til aktiviteter
i forsamlingshuse, budget til børnekultur samt tilskud til leje i
forsamlingshuse.
Folkeoplysende aktiviteter
Mindreforbruget skyldes uforbrugt budget på bl.a. på puljen til uforudsete

383

udgifter på bevilling 34, tilskud til Sjørslev Forsamlingshus, tilskud til
Kompedal, udgifter vedr. Fritidsrådet, udgifter til flexjob.
Danmarks Outdoor Hovedstad

472

Mindreforbruget skyldes at der ikke er igangsat nye projekter efter der blev
opfordret til mådehold fra Byrådet den resterende del af 2019.
Søbade

80

Mindreforbruget skyldes uforbrugt budget der er afsat til en
livredderfunktion.
Jysk Arena

-578

Mindreindtægten skyldes primært at indtægten pr. afviklet håndboldkamp er
reduceret ifølge de indgåede aftaler. Derudover er der en mindreindtægt
fordi der er færre udlejninger til private skoler brug af Vestergadehallen til
idræt.
Jysk Arena har derudover også overført et merforbrug fra 2018 til 2019.
Budgettet er justeret i 2020.
Grønne området og idrætsfaciliteter

112

Mindreforbruget skyldes bl.a. mindreforbrug på el i Ans Varmtvandsbassin,
uforbrugt overførsel fra 2018 på Varmtvandsbadeanstalten, artsændring på
driftstilskud til Silkeborg Sportscenter og Arena Midt.
Silkeborg Vandrehjem

30

Der forventes en større forpagtningsindtægt for 2019 baseret på indtægten
for 2018.
indtægten er dog ikke så høj som antaget pr. 30. juni da arbejdet med
Nordskovvejen og støjen påvirker gæsterne, hvilket betyder at der er oplevet
flere tilfælde hvor gæster er rejst tidligere end planlagt p.g.a. støj.
Havne

164

Merindtægten skyldes en større forpagtningsafgift på Slusekiosken og
Hjejlekiosken. Indtægten i 2019 er baseret på omsætningen for 2018 og er
meget vejrafhængig.
Lystbådehavne

207

Mindreudgiften skyldes til dels at renovering af broer og bålværker først har
kunne igangsættes efter bådene er kommet op af vandet og arbejdet bliver
derfor ikke færdiggjort i 2019, men fortsætter i 2020.
Derudover er der en merindtægt på bådpladsleje og gæstepladsleje.
Udendørs idrætsanlæg og Idrætshaller- og sale
Mindreforbruget skyldes til dels at der er uforbrugte overførte midler som
skal bruges til LED belysning i Bryrup. Opgaven skal løses sammen med

531

Ejendomsstaben, men opgaven kan først prioriteres i 2020.
Kjellerup Svømmesal

158

Mindreforbruget skyldes mindre udgift til energi, mindre udgift til
rengøringsselskab samt en uforbrugt overførsel fra 2018.
Svømmecenter Nordvest

184

Svømmecenter Nordvest har i 2019 haft en mindreudgift på deres el- og
vandforbrug.
Derudover har der været en mindreindtægt da seminariet lejer
svømmehallen mindre, sommerferiesvømning bruger færre timer til
undervisning samt færre éntreindtæger på salg af badebilletter da den
offentlige åbningstid reduceres som følge af flere foreningstimer.
Overordnet bemærkning
Der har generelt på bevilling 34 Kultur og Fritid været stort fokus på at være
mådeholdende efter byrådets udmelding i september 2019. En del projekter
er sat på standby og de ønskes derfor overført til 2020 således de kan
igangsættes hurtigst muligt.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

36.550

94.972

17.852

28.422

66.550

Bevilling 34 Kultur og Fritid i alt

36.550

94.972

17.852

28.422

66.550

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Friluftsstrategi

-123

Arbejdet med Friluftsstrategien videreføres i 2020.

Etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter

Der er fundet en ny lokation til Trailcentret og der er en ny lokalplan på vej.
Der projekteres i 2019.

4.808

Renovering af Østre Søbad og nyt Vestre Søbad

12.314

Projektet overføres til 2020.

Svømmecenter på Søholt

5.000

Projektet videreføres til 2020.

Forbedring af forhold på Ellingbanen

1.250

Projektet videreføres til 2020.

Ny hal 2 i Buskelund

8.554

Projektet påbegyndes i 2019 og afsluttes i 2020.

Etablering af Cruyff-bane i Voel

-239

Projektet afsluttes i 2019 med et merforbrug som skal dækkes af driften på
bevilling 34 Kultur og Fritid.

Lysanlæg i Gjessø

684

Projektet videreføres til 2020.

Ny hal 2 i Gødvad

26.638

Projektet videreføres til 2020. Der er kun lavet projektering i 2019.

Nyindretning af De Små Fisk

2.050

Der er givet en bevilling fra puljen til lokal initierede projekter til nyindretning
af De Små Fisk. Puljen er givet under forudsætning af at lokalområdet
indsamler tilsvarende beløb til projektet.

Udstillingssted til billedkunst

Der arbejdes på etablerer et udstillingssted ved Remisen i Silkeborg eller

4.998

anden alternativ placering.

Nordre Fælleshus

1.059

Byggeriet er forsinket og den sidste faktura modtages derfor først i 2020.

Campus Bindslevs Plads, udearealer

-1.239

Regnskabet afsluttet i 2019 og merudgiften dækkes af Ejendomsstaben.

Ungekulturhus

103

Projektet videreføres til 2020.

Danhostel Silkeborg, parkeringsforhold og cykelparkering

-134

Regnskabet afsluttet i 2019. Merudgiften dækkes på driften på bevilling 34
Kultur og Fritid.

Helhedsplan og mandskabsbygning i Indelukket

4.059

Den nye legeplads i Indelukket anlægges først i 2020, budgettet videreføres
derfor fra 2019 til 2020.

JYSK Arena, etablering af udendørs idrætsanlæg

500

Projektet videreføres til 2020.

Bikepark, etablering af arealer og faciliteter

827

Projektet videreføres til 2020.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler
vedrørende: Tilskud til skoleorkestre Skægkærskolen.

-75

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 41 Skoler

-75

vedrørende: Tilskud til skoleorkestre Sejs Skole.

Bevillingsændringer
Anlæg
Der søges om bevilling vedrørende: Hal 2 i Gødvad, forhøjelse af
anlægsbevilling med brutto 1,017 mio. kr. fra 29,456 mio. kr. til 30,473 mio.
kr. brutto, kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb
indenfor budgettets rammer, når der overføres 0,5 mio. kr. fra bevilling 16
Tværgående aktiviteter drift. Samtidig forhøjes indtægtsbevillingen med
0,517 mio. kr., fra 1,5 mio. kr. til 2,017 mio. kr. så den samlede
nettobevilling i alt er 28,456 mio. kr.

500

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2019 til 2020 af ikke
frigivet rådighedsbeløb til Svømmecenter på Søholt - opførelse.

-5.000

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2019 til 2020 af ikke
frigivet rådighedsbeløb til Ny hal 2 i Hvinningdal - projektering og etablering.

-2.000

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2019 til 2020 af ikke
frigivet rådighedsbeløb til Ny hal i Sejs.

-500

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2019 til 2020 af ikke
frigivet rådighedsbeløb til Ny hal ved Sølystskolen.

-500

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2019 til 2020 af ikke
frigivet rådighedsbeløb til Ny hal 2 i Hvinningdal.

-5.500

3 Målopfølgning pr. 31.10.2019
3.1 - Bilag: Bilag fagudvalg - Målopfølgning
DokumentID: 8129045

Målopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr.
31.10.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Implementering af handleplan for kulturpolitikken

Forslag til handleplan forelægges KFIU på november mødet.
Forventes vedtaget på december mødet.

31/3

30/6





31/10

31/12



Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken

Projekterne med pulsskolen, foreningsmøde, badminton i
skolen, motion på recept er alle afsluttede, mens projekterne
med Sundhed for livet, Idræt og integration og udnyttelse af
kommunale faciliteter videreføres ind i 2020.

31/3

30/6





31/3

30/6





31/10

31/12



Sårbare og udsatte borgere

I perioden 2016-2019 har ca. 200 borgere gennemført Kultur
på recept. På baggrund af de positive resultater, der er blevet
genereret under pilotprojektet, har Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen
samt Beskæftigelsesafdelingen, siden starten af indeværende
år, samarbejdet omkring en forankring af tilbuddet. Dette har
resulteret i, at Silkeborg Kommunes Byråd har bevilliget 0,5
mio. kr. til at videreføre projektet i 2020. Styregruppen
arbejder i øjeblikket på at udvikle en bæredygtig model. Det er
planen, at der skal afvikles 1-2 forløb i foråret 2020.
Rekrutteringsprocessen sættes i gang, når man har en model
på plads.

31/10

31/12



Synlighed – én indgang til viden om Silkeborg Kommunes kultur-, fritid-, outdoorog eventliv.
Oplægget til en ny model blev ikke vedtaget af Byrådet til
budget 2020, men Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal
behandle modellen på udvalgsmøde den 10. december 2019.
Udfaldet af modellen er dog endnu uvis.

31/3

30/6





31/10



31/12

Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad

Aftalepartierne besluttede for budgetforliget for 2020, at der
nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, der skal arbejde med
udvikling af Outdoor i Silkeborg Kommune. Den endelige
drøftelse og godkendelse af Masterplanen for udviklingen af
Danmarks Outdoor Hovedstad afventer de endelige rammer for
udvalgets arbejde.

31/3

30/6





31/3

30/6





31/3

30/6





31/10

31/12



Planlagte outdoorindsatser kører sideløbende med
færdiggørelse af Masterplanen.

Implementering af Bevæg dig for livet

Samarbejdsaftalen med Bevæg dig for livet er konkretiseret i
syv indsatser. I løbet af det første år har der været
udfordringer med organiseringen. Dette skyldes bl.a., at der er
et ønske om at tænke indsatsen sammen med den
overordnede organisering for outdoor-indsatsen i Silkeborg
Kommune.
Der er iværksat en række større og mindre initiativer: Her
listet nogle af de mest central med indsatsområde i parentes
og kommunal med-aktør:

31/10

31/12



* Vores Natur (Samskabelse), Teknik og miljø
* Lokaldysten (event og lokaludvikling), Analyse og udvikling
* Outdoor-certificering af bosteder (outdoor som social
løftestang), Socialafdelingen
* Forsøg med Cool2befit med VIA, foreninger og
Overvægtsklinikken (sund i naturen), Sundhed og omsorg
* Satspulje ansøgning med særligt fokus på ude-aktiviteter
(Sund i Naturen), Sundhed og omsorg og
beskæftigelsesafdelingen
* Partnerskabsforening med SMT og dialog med flere
(Samskabelse), Sundhed og omsorg
International Dukketeater Festival

Der har været afholdt indledende afklaringsmøder mellem
administrationen og ledelsen fra Festival of Wonder.
Møderække fortsættes i 2020.

31/10



NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

31/12

4 Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum
Silkeborg
4.1 - Bilag: Budget 2020
DokumentID: 8124144

MUSEUM SILKEBORG

07-10-2019

BUDGET 2020
Godkendt af bestyrelsen den 07-10-19.
Under forudsætning beskrevet under kommentar.

Note
Kommunetilskud - ordinært
Statstilskud - ordinært
Statstilskud - projekt Grathe Hede
Ikke offentlige tilskud

1
2

Regnskab
2018
t.kr.

Budget
2018
t.kr.

Budget
2019
t.kr.

Budget
2020
t.kr.

5.553
2.001
494
153

5.553
1.932
0
110

5.642
2.000
0
125

5.727
1.945
0
1.685

Tilskud i alt

8.201

7.595

7.767

9.357

Entréindtægter, inkluderer omvisninger
Kiosksalg
Cafésalg
Udfaktureret kap. 8 arb. - Ark.
Igangværende kap. 8 arb., forskydning
Afsat til beretningsskrivning, forskydning
Indtægter projekt Grathe Hede (post flyttet til tilskud)
Indtægter forskningsproj. TLM maveindhold
Kontingenter Silkeborg Museumsforening
Indtægter fra foreninger SIM og BEM
Afkast investeringsbeviser
Diverse indtægter

832
319
44
5.622
177
469
0
0
52
10
19
35

700
400
70
2.000
0
0
2.973
0
55
19
10
35

900
400
0
5.000
0
0
910
581
0
40
15
15

930
360
50
4.000
0
0
0
0
0
40
5
15

Andre indtægter i alt

7.579

6.262

7.861

5.400

15.780

13.857

15.628

14.757

6.939
1.119
57
6.090
-36
-325
461
0
637
20
47
464
144
58

7.226
1.007
60
1.790
-130
0
2.663
0
522
25
40
468
180
50

6.816
1.045
70
5.000
-70
0
832
581
722
25
0
517
160
0

7.263
1.049
65
4.000
-70
0
0
0
2.142
35
0
472
180
40

15.675

13.901

15.698

15.176

105

-44

-70

-419

3

Indtægter i alt

Personaleudgifter
4
Lokaleudgifter
5
Samlingers forvaltning
6
Udgifter til kap. 8 arb. - Ark.
7
Konservering
8
Forskydning forskningsprojekter
Udgifter projekt Grathe Hede
Udgifter forskningsproj. TLM maveindhold
Udstillinger og oplysn.virksomhed
9
Anden oplysningsvirksomhed
10
Udgifter Silkeborg Museumsforening
Administration og fællesudgifter
11
Udgifter, kiosk
Udgifter, café
Udgifter i alt

ÅRETS RESULTAT

4 Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum
Silkeborg
4.2 - Bilag: Noter til budget 2020
DokumentID: 8124147

MUSEUM SILKEBORG

07-10-2019
Side 1

NOTER TIL BUDGET 2020

Regnskab 2018
t.kr.
1. Kommunetilskud
Tilskud - ordinært
Tilskud - øvrige

2. Statstilskud
Tilskud - ordinært
Tilskud - projekt Grathe Hede

3. Ikke offentlige tilskud
Nissenske Familiefond, formidling TLM
Øremærket sponsorat Papirmuseet
E. Sevelsted, gave til arkivet BEM
Nissenske Familief., Eventyrdronningen
Vækstpuljen, TLM 70
Silkeborg Håndværkerfor., TLM 70
Fagbevægelsens Alm. Fond, TLM 70
Indsamling TLM 70

4. Personaleudgifter
Lønninger
Salg af løntimer
Ad.note 4 *
Skyldig timeløn/forskydning
Lønrefusion
Personaleudgifter
Kurser
Kørselsgodtgørelse
#
Rejseudgifter
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Personaleannoncer
Reg. FP fastansatte
Personaleudg. Ark. Ovf. Kap. 8 arb.
Lønandel Grathe Hede
Lønandel udstillinger
Lønandel Højgårdsvej ovf. lokaleudg.
#Regnskabet er inkl. ARK men budget
er ekskl. ARK.

Budget 2019
t.kr.

Budget 2020
t.kr.

5.553
0

5.642
0

5.727
0

5.553

5.642

5.727

2.001
494

2.000
0

1.945
0

2.495

2.000

1.945

110
33
10
0
0
0
0
0

0
0
0
125
0
0
0
0

0
0
0
0
500
25
60
1.100

153

125

1.685

12.235
-32
-41
-889
59
95
123
36
20
9
8
-4.354
-249
-71
-10

7.770
-300
0
-874
50
75
45
30
20
0
0
0
0
0
0

8.241
-310
0
-892
50
75
45
30
24
0
0
0
0
0
0

6.939

6.816

7.263
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Regnskab 2018
t.kr.

5. Lokaleudgifter
Husleje Silkeborg Kommune
Parkering PAP
Husleje konfirmandstuen, BEM
Husleje eksterne magasiner
Køb/istandsættelse Højgårdsvej
Ejendomsforsikring BEM
Rengøring m.v.
Anskaffelser
Reparation og vedligeholdelse
Alarmudgifter
El, varme og vand PAP, BEM, SIM
Magasinudgifter (ekskl. istandsættelser)
Årsreg. delvis moms

6. Samlingers forvaltning
Bøger og abonnementer
Varekøb og inventar
Forsikring samlinger

7. Udgifter til kap. 8 arbejde
Lønninger
Fremmede tjenesteydelser
Varekøb
Serviceabonm., under varekøb i regnsk.
Anskaffelser
Telefon (undersøgelser)
Kursusudgifter, under pers.udg. i regnsk.
Bildrift + drift skurvogne
Administrationsudgifter
Forsikringer
Konserveringsarbejde, internt

*Kan ikke budgetteres, da sammensætningen
ikke kendes. Der er budgetteret med et nul-resultat
Der budgetteres med en omsætning på 4 mio.

Budget 2019
t.kr.

Budget 2020
t.kr.

161
5
0
11
134
6
198
8
51
146
272
126
0

161
5
0
0
10
9
200
25
60
155
305
115
0

161
5
5
0
20
8
210
25
70
150
285
110
0

1.118

1.045

1.049

17
12
28

20
20
30

20
20
25

57

70

65

4.355
1.505
129
0
21
21
0
20
0
3
36

*
*
*
85
*
20
*
25
210
4
80

*
*
*
85
*
20
*
25
210
4
50

6.090

*

*
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Regnskab 2018
t.kr.
8. Konservering
Anskaffelser
Fremmede tjenesteydelser
Indtægtsdækket arbejde for ARK

9. Udstillinger og oplysningsvirksomhed
Materialekøb m.v.
Anskaffelser
Særudstillinger
Assistance fra arkæologien
Eventyrdronningen
Tollundmanden 70
Jernaldermarked
Formidling BEM
Formidling PAP
Skoletjenesten
Annoncer, brochurer og årsskrift
Driftsudgifter Arbejdermuseet, Chr. 8 Vej

10. Anden oplysningsvirksomhed
Varekøb
Honorarer / Foredrag

11. Administration og fællesudg.
Kontorartikler
Anskaffelser
Anskaffelser af IT + IT udg. i øvrigt
Forsikringer
Telefon og gebyrer m/moms
Porto og gebyrer u/moms
Renteudgifter kassekredit (negativ rente)
Kontingenter
Revision og regnskabsmæssig ass.
Adm. diverse og udgifter i.f.m. frivillige
Repræsentation og mødebespisning
Årsreg. delvis moms

Budget 2019
t.kr.

Budget 2020
t.kr.

0
0
-36

10
0
-80

10
0
-80

-36

-70

-70

58
9
274
71
0
0
40
0
0
0
172
13

0
5
30
0
425
0
35
15
0
30
170
12

0
5
130
0
75
1.685
15
20
15
15
170
12

637

722

2.142

1
19

0
25

0
35

20

25

35

34
12
88
10
109
29
23
49
55
27
28
0

30
10
125
12
120
30
20
45
70
25
30
0

20
10
100
12
115
25
25
50
70
25
20
0

464

517

472

4 Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum
Silkeborg
4.3 - Bilag: Kommentar til budget 2020
DokumentID: 8124157

MUSEUM SILKEBORG
07-10-2019

KOMMENTAR TIL BUDGET 2020

Bestyrelsen for Museum Silkeborg har godkendt budgettet for 2020 under forudsætning af, at man nedlægger
en bogholderstilling, med de besparelser det kan nå at give. Det nøjagtige beløb er ikke muligt at fastsætte på
nuværende tidspunkt men vil ligge i omegnen af 145.000 kr. i 2020 og ca. 285.000 kr. i 2021.

4 Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum
Silkeborg
4.4 - Bilag: Ad. note 4 til budget 2020
DokumentID: 8124152

MUSEUM SILKEBORG

07-10-2019

* AD. NOTE 4 TIL BUDGET 2020

Salg af løntimer:
TNR, udstillinger
Administration, ARK

-100.000
-210.000

I alt

-310.000

5 Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum Jorn
5.1 - Bilag: Budget 2020
DokumentID: 8124293

Budget Museum Jorn 2020
Gæster 47.291

Gæster 38.000

40.000 Gæster

Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

2.081.525
284.915
27.735
5.258.000
1.075.098
3.520.741
12.500
380.515
1.092.644
224.021
65.317
357.707
14.380.718

2.052.000
150.000
40.000
5.152.840
1.053.500
2.000.000

2.160.000
150.000
40.000
5.343.000
1.066.346
2.000.000

300.000
1.200.000
200.000
20.000
600.000
12.768.340

350.000
1.200.000
280.000
20.000
450.000
13.059.346

Museet i alt

-455.809
-3.020.061
-1.485.841
-1.231.306
-6.193.017
8.187.701

-700.000
-2.000.000
-1.400.000
-1.400.000
-5.500.000
7.268.340

-500.000
-2.000.000
-1.850.000
-1.300.000
-5.650.000
7.409.346

BUTIKKEN
Indtægter
Indkøb
Lønninger
Diverse
BUTIKKEN, i alt

1.726.242
-1.224.395
-315.684
-28.870
157.294

950.000
-500.000
-322.000
-50.000
78.000

1.200.000
-600.000
-431.000
-50.000
119.000

1.484.048
-585.028
-927.228
0
-118.719
-146.927

988.000
-345.800
-494.000
-12.050
-100.000
36.150

1.000.000
-380.000
-550.000

-554.831
-346.450
-1.847.232
-121.660
-817.877
-922.421
-420.311
-89.588
-1.673.205
-50.511
-190.912
-146.226
-605.080
-7.786.305
-13.968.957

-450.000
-400.000
-1.400.000
-129.000
-600.000
-850.000
-433.000
-150.000
-1.710.000
-100.000
-200.000
-140.000
-600.000
-7.162.000
-12.547.850

-375.000
-400.000
-1.400.000
-125.000
-566.000
-950.000
-485.000
-150.000
-1.770.000
-100.000
-200.000
-140.000
-600.000
-7.261.000
-12.822.000

411.761
-147.451
-48.598
215.712

220.490
-113.111
-58.000
49.379

237.346
-109.711
-58.000
69.635

Indtægter:
Entre
Arrangementer og omvisninger
Arrangementer ifb med Erhvervsklub
Kommunalt tilskud
Statstilskud
Tilskud fra fonde
Tilskud fra fonde - kunstkøb
Museumsforeningen netto
Sponsor aftaler/gaver
Reproduktionsindtægter
Fotosalg
Øvrige indtægter
Indtægter, i alt
Omkostninger Museet
Samlinger, forsikring, konservering mm
Udstillinger, transport, assistance, småanskaff. mm.
Lønninger inspektører
Lønninger kustoder, omvisere
Omkostninger Museet i alt

CAFEEN
Indtægter
Indkøb
Lønninger
Bonus ved overskud
Diverse
CAFEEN, i alt
Øvrige omkostninger
Rejseudgifter
Øvrige personaleomk.
Lokaleomkostninger
Lønninger, alt mulig mand
Lønninger, Markedsføring
Markedsføringsomk.
Lønninger, Erhvervsklub
Erhvervsklubomk.
Lønninger administration
Forsikringer
EDB-udgifter
Bogføring/revision
Øvrige adm. omk
Øvrige omkostninger i alt
Omkostninger i alt
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
Afskrivninger
Finansielle poster
ÅRETS RESULTAT

-100.000
-30.000

6 Godkendelse af handleplan 2020 for realisering af
Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik 20172024
6.1 - Bilag: Handleplan 2020 til KFIU december 2019
DokumentID: 8108371

Handleplan 2020
Idræts- og fritidspolitik
Kultur & Borgerserviceafdelingen, Silkeborg Kommunes
Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024
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Silkeborg som idræts- og fritidskommune
I Silkeborg Kommune har vi et rigt udvalg af tilbud og aktiviteter indenfor idræt og fritid, som
er skabt og drevet af frivillige ildsjæle. Den samhørighed, som findes blandt de frivillige og i
foreningerne, er afgørende for at skabe sammenhængskraft i vores kommune.
På den måde bliver idræts- og fritidslivet en essentiel og bærende del af livsnerven i Silkeborg
Kommune. Det er her, vi finder mulighederne for at fordybe os og deltage i betydningsfulde
aktiviteter og fællesskaber, som er en værdisættende del af ”det gode liv”.
I Silkeborg Kommune prioriterer vi derfor idræts- og fritidslivet meget højt og yder både
tilskud til lokaler, aktiviteter, uddannelse og nye projekter mv. Vi understøtter desuden
aktiviteter og faciliteter, vi faciliterer udvikling og nye initiativer samt igangsætter og leder
projekter fra start til slut – ofte i samarbejde med foreningslivet.
Det er vores ambition, at idræts- og fritidsmulighederne i vores kommune er blandt de bedste
i landet. Vi vil, at idræt og fritidsaktiviteter er en naturlig del af enhver silkeborgborgers
hverdag.
Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024 er dermed vores bud på, hvordan idræts- og
fritidsaktiviteter når ud til alle borgere i Silkeborg Kommune og samtidig indfrier kommunens
overordnede vision om at skabe et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for
alle.
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Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024
Visionen for Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik er at skabe et mangfoldigt idræts- og
fritidsliv med attraktive og unikke muligheder for oplevelser. Politikken skal styrke og udvikle
det i forvejen stærke idræts- og fritidsliv, vi har i kommunen.
Politikken skal støtte op om nye og flere aktiviteter og faciliteter, som kan møde borgernes
stadigt større ønsker til en aktiv fritid, og samtidig skal den rumme det brede, det skæve, det
elitære og alt det indimellem. Politikken skal vise, at Silkeborg er en kommune, der både kan
og vil udvikle idræts- og fritidslivet på alle fronter.
Idræts- og fritidspolitikken skal appellere bredt til borgere, frivillige foreninger etc., så alle har
mulighed for at være med i udviklingen af vores fælles idræts- og fritidsliv. Derfor bygger
politikken på dialog, netværk og samskabelse mellem kommune, foreninger og andre relevante
aktører på idræts- og fritidsområdet.
Idræts- og fritidspolitikken rummer seks strategiske spor, der har et langsigtet perspektiv frem
mod 2024:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Et idræts- og fritidsliv i udvikling.
Partnerskaber.
Fysiske rammer inde og ude.
Outdooraktiviteter1.
Events1.
Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet.

Illustrationen herunder viser, hvordan hvert strategisk spor i idræts- og fritidspolitikken
indeholder et antal strategiske handlinger. I de årlige handleplaner udvælges 1-3 handlinger
fra hvert område til gennemførelse.

1

Sporene 4 og 5 omkring outdooraktiviteter og events varetages henholdsvis af Silkeborg
Kommunes outdoorsekretariat og af kommunens eventkoordinator. Både outdoorsekretariat og
eventkoordinator er kommet til efter, at idræts- og fritidspolitikken blev udarbejdet.
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Handleplan 2020
Handleplanen 2020 skal nå hele vejen rundt om idræts- og fritidsområdet. Med udgangspunkt i
de seks nævnte strategiske spor i idræts- og fritidspolitikken beskriver nærværende
handleplan indsatser og projekter for 2020. Alle indsatser og projekter uddybes yderligere på
de kommende sider.
Handleplanen er blevet til med input fra Fritidsrådet, idræts- og fritidsteamet i Kultur- og
Borgerserviceafdelingen og fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Handleplanen er underlagt
en prioritering, hvorfor det ikke nødvendigvis er alle af idræts- og fritidspolitikkens strategiske
spor, som hvert år nævnes med konkrete handlinger.
Baggrunden for de otte valgte projekter, som iværksættes i handleplanen 2020, er flere større
undersøgelser og initiativer, som indvirker på idræts- og fritidslivet nationalt såvel som lokalt.
Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige
Blandt andet viser en måling fra Sundhedsstyrelsen2 fra august 2019, at børn og unge
bevæger sig alt for lidt. Kun 26 procent af de 11-15-årige lever op til anbefalingen om mindst
en times fysisk aktivitet om dagen. De 11-15-årige sidder og ligger i gennemsnit 11 vågne
timer hver dag, viste undersøgelsen.
Med projekterne ”Fodbold for piger” og ”Skolestævner i håndbold og fodbold”, vil vi derfor
sætte fokus på fysisk aktivitet blandt børn og unge, inspirere til deltagelse i foreningsliv og
dermed modvirke stillesiddende adfærd.
Bevæg dig for livet - Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025
Med partnerskabsaftalen ”Bevæg dig for livet” mellem DIF og DGI er visionen, at Danmark skal
være verdens mest aktive nation. Ambitionen er, at 75 % af danskerne skal dyrke idræt, og at
50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Den ambition vil vi gerne være med til at
indfri i Silkeborg Kommune.
Gennem projekterne ”Lokaldysten”, ”Sundhed for livet”, ”Idræt og integration” og
”Foreningskurser til frivillige ledere” sætter vi fokus på at inddrage nye målgrupper i
foreningslivet samt at udvikle foreningerne til at tage nye målgrupper ind og lave nye
aktiviteter/udvikling i foreningen, så vi kan få flere aktive borgere.
Faciliteter til alle
Gode faciliteter er naturligt grundlag for, at både voksne, unge og børn deltager i idræts- og
fritidsaktiviteter. Vi sætter derfor også fokus på faciliteter i handleplanen 2020.
Med projekterne omkring ”Facilitetsstrategi” og ”Udnyttelse af haller og sale” skal vi således
sikre, at kommunens faciliteter benyttes bedst muligt, så alle borgere har lige adgang.
Samtidig skal vi sikre, at nye idræts- og fritidsfaciliteter matcher borgernes efterspørgsel.
Væsentligste samarbejdspartnere
På tværs af alle indsatserne i handleplanen er både Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, Børne-

2

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Fysisk-aktivitet-og-stillesiddende-adfaerd-blandt-1115-aarige
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og Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes Samvirke væsentlige
samarbejdspartnere.
De tre organisationer repræsenterer således det folkeoplysende foreningsområde, som er
rammen for Idræts- og Fritidspolitikken og dermed også for den indeværende handleplan
2020.
Organisationerne inddrages således undervejs i de projekter og initiativer, hvor det giver
mening. De er således ikke nævnt i alle af handleplanens initiativer, men betragtes i stedet
som en del af rygraden i såvel politikken som i handleplanen.
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SPOR 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling
Foreningsaktiviteter
DBU Velfærdsalliance - Fodbold for piger
Silkeborg Kommune har indgået en Velfærdsalliance med DBU. Alliancen løber over tre år og
indeholder en række projekter og initiativer, som skal styrke fodbold i foreningsregi i Silkeborg
Kommune. Velfærdsalliancens indhold indtænkes som en naturlig del af handleplanen.
Første projekt er ”Fodbold for piger”, som løber indtil medio 2021. Formålet med projektet er
at få flere piger i alderen 6-12 år til at spille fodbold i Silkeborg kommune. Projektet skal
understøtte klubberne i organiseringen af og strategien omkring mere pigefodbold.
Projektet indeholder en række initiativer, som afvikles i samarbejde med DBU. Således både
netværksaktiviteter, trænerkurser og -inspiration, fælles træning, klubarrangementer og
events med fokus på pigefodbold etc.
I projektet indgår både eliteSilkeborg og Idrætsrådet i Silkeborg Kommune som yderligere
bidragsydere i forhold til både sparring, rekruttering og understøttelse af de involverede
foreninger.
Succeskriteriet er deltagelse af 10 fodboldklubber på tværs af kommunen, 25 nye
forældretrænere på C1-niveau og minimum 50 nye pigespillere i klubberne efter endt
projektperiode.
Projektet evalueres medio 2021, hvorefter Velfærdsalliancens kommende indsatser
planlægges.

Lokaldysten
Vi vil igangsætte og afvikle projektet ”Lokaldysten” i fem lokalsamfund i Silkeborg Kommune i
2020. Lokaldysten er en motionsevent for lokalområder som i udgangspunkt har under 2000
indbyggere. Lokaldysten har fokus på lokalt ejerskab, lokale ressourcer, bredde og fællesskab.
Lokalområderne dyster mod hinanden i at gå, cykle og/eller løbe længst muligt. Antallet af km
opgøres i antal runder, som byerne tilbagelægger på forskellige distancer. Vinderen er den
by/lokalområde, der opnår flest runder og dermed flest tilbagelagte km pr. indbygger.
Projektet lægger op til, at deltagerne bevæger sig, hvorfor den umiddelbare værdiskabelse er
øget motion og sundhed. Dertil kommer, at projektet samler lokalsamfundet og derved skaber
fællesskab og sammenhold lokalt. Alle deltagende lokalsamfund modtager en pengepræmie for
deltagelse. Præmien skal bruges på lokale udviklingsprojekter.
Succeskriteriet er fem deltagende lokalsamfund, 1500 deltagere på tværs af lokalsamfundene,
som samlet set tilbagelægger 15.000 km.
Projektet afvikles med relevante kommunale afdelinger og i samarbejde med DGI Midtjylland.
Projektet evalueres ultimo 2020 med henblik på en videreførelse og skalering med flere
deltagende lokalsamfund/byer i 2021.
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Understøttelse af nye idrætsgrene
Idræts- og fritidslivet er under konstant forandring. Nye idrætter og bevægelsestendenser
opstår, kommer og går. Nogle lever længere end andre og bliver til bæredygtige
foreningstilbud eller lever videre i bedste velgående som selvorganiserede aktiviteter.
Uanset organiseringsform er det Silkeborg Kommunes opgave at gribe de nye tendenser og
understøtte nye tiltag og idrætsformer, hvad enten det angår facilitetsudvikling,
aktivitetsudvikling eller noget tredje.
Eksempler er skatepark og discgolf-bane, som Silkeborg Kommune har etableret i løbet af
2019. I 2020 skal vi fortsat være på forkant med udviklingen af de faciliteter, så brugen af
faciliteterne forbliver høj. I tilfældet med skateparken vil vi sammen med brugerne afvikle
mindre konkurrencer og events. Og på discgolf-banen vil vi understøtte Søhøjlandets Discgolf
Klub i at tiltrække nye medlemmer, i at samarbejde med skoler og institutioner samt i at
afvikle stævner og konkurrencer.
Og vi skal fremadrettet stå klar, når nye aktiviteter opstår, når foreningerne henvender sig
med nye tiltag og mulige projekter. I den forbindelse har vi Silkeborg Kommunes
udviklingspulje, som vi vejleder og rådgiver omkring. Udviklingspuljen støtter netop nye
initiativer og tiltag i foreningsregi.

Strategi for esport
Den øgede digitalisering forårsager grundlæggende forandringer i samfundet. Digitale tjenester
såsom Netflix og Spotify har ændret måden, vi forbruger kultur og underholdning på, og på få
år er esporten3 gået fra at være en mindre sidehobby for unge gamere i små grupper til et
globalt mangfoldigt system af professionelle klubber, sportsorganisationer, sponsorer,
virksomheder, fans og spilleglade mennesker i alle aldre4.
Gaming og esport er i kraftig vækst. Ifølge Danmarks Statistik5 spiller 52 pct. af mænd og 50
pct. af kvinder over 16 år digitale spil på mobilen, computeren eller spillekonsollen, og hver
fjerde dansker spiller digitale spil dagligt eller næsten dagligt. Ligeledes viser DR’s
Medieforskning (2017) af danskernes medievaner, at op til 96 pct. af danske teenagedrenge
spiller computerspil.
I Silkeborg Kommune har vi flere foreninger, som er gået aktivt ind i sporten og har oprettet
underafdelinger for esport. Med udarbejdelse af en strategi for esport vil vi samle aktørerne og
undersøge, hvordan esporten trives i kommunen for herefter at lægge en plan indeholdende
prioriteringer for den fortsatte udvikling af sporten i Silkeborg Kommune.
Arbejdet med en strategi for esport igangsættes medio 2020 med forventelig færdiggørelse
ultimo 2020.

3

Esport er en sammentrækning af ordene elektronisk og sport og dækker over organiseret
dyrkelse af computer- eller konsolspil som konkurrenceform med turneringer, tilskuere,
præmier og rangering af spillerne. Gaming dækker hobbybaseret spil af elektroniske/digitale
spil, enten gennem konsoller, computere, mobiltelefoner eller et andet medium.
4
Kulturministeriets nationale strategi for esport.
5
Kulturvaneundersøgelsen 4. kvartal 2018. Tallene refererer til voksne over 16 år.
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SPOR 2: Partnerskaber
Partnerskab om velfærdsudfordringer
Sundhed for livet
For mange borgere kan det være en stor udfordring at fastholde en aktiv livsstil efter endt
forløb i det kommunale sundhedshus. Mange borgere falder således tilbage i inaktivitet, når
forløbet er slut og må starte forfra enten i Sundhedshuset eller forblive inaktive og måske
udvikle livsstilsygdomme som følge deraf.
Forskning viser, at deltagelse i forpligtende fællesskaber giver både mental og fysisk sundhed
på både kort og lang sigt. Gennem projektet ”Sundhed for livet” vil vi derfor forsøge at
imødekomme frafaldet i aktivitet efter borgernes forløb i Sundhedshuset ved at inddrage
nærmiljøet i form af foreningslivet og derved lave brobygning til et blivende idrætstilbud.
I 2019 har vi lavet aftaler med to foreninger, som i en toårig periode forpligter sig til at
samarbejde med sundhedshuset om at tage imod borgere, der har været igennem et
rehabiliterende sundhedsforløb.
I 2020 vil vi starte op med brobygning og henvise borgerne ud i foreningerne. Samtidig vil vi
arbejde med at udvide tilbuddet, så det omfatter foreninger fordelt rundt i hele kommunen. Og
samtidig omfatter aktiviteter, som er nye og/eller anderledes, end noget borgerne tidligere har
stiftet bekendtskab med. Eksempler kunne være discgolf og SUP.
Succeskriteriet er, at 50 borgere fra Sundhedshuset skal henvises til foreningstilbud, og at
minimum halvdelen fortsætter og bliver en fast del af foreningerne.
Projektet evalueres ultimo 2020. På sigt er målet at videreudvikle projektet til en fast indsats
med yderligere foreningstilbud fordelt rundt i hele kommunen.

Idræt og integration
Silkeborg Kommune har indgået et partnerskab med Dansk Flygtningehjælp. En del af afsættet
for partnerskabet er Dansk Flygtningehjælps pulje til kontingentstøtte til fritidsaktiviteter,
”Fritidspuljen”. Puljen giver støtte til flygtningebørn under 18 år, som har mindst én forælder
på integrationsydelse.
Indtil videre har puljen desværre haft en særlig lav søgning og indløsningsgrad i Silkeborg
Kommune. Eksempelvis søgte blot 65 børn fritidspuljen i 2018, hvoraf 54% blev godkendt og
kun 29% indløst. Potentialet for at få flere børn til at søge puljen er større, og det samme er
potentialet for at hæve indløsningsgraden.
For at øge kendskabet til Fritidspuljen og dermed hæve indløsningsgraden og få flere
flygtningebørn ud i foreningslivet laver vi sammen med Dansk Flygtningehjælp en målrettet
indsats med forældre- og foreningsmøder på udvalgte skoler, som har en stor koncentration af
flygtningebørn.
I 2019 afholdt vi møde på Dybkærskolen med deltagelse af områdets foreninger. Formålet
med mødet var at skabe bro mellem flygtningeforældre og -børn og samtidig synliggøre
muligheden for at få kontingentstøtte til foreningsaktiviteten gennem fritidspuljen.
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I 2020 fortsætter vi projektet med målet om at afvikle forældre- og foreningsmøder på
Sølyst-, Langsø- og Kjellerup Skole. Med i samarbejdet er DGI Midtjylland, som klæder
foreningerne på til at deltage i projektet, og medarbejderne i de respektive boligsociale
helhedsplaner som kender til målgruppen; flygtningefamilier og -børn.
Succeskriteriet for indsatsen er, at indløsningsgraden af godkendt støtte fra fritidspuljen hæves
til minimum 50 %.
Sammen med Dansk Flygtningehjælp og DGI Midtjylland evalueres på indsatsen ultimo 2020.

Åben skole – partnerskab mellem skole og forening
Skolestævner i håndbold og fodbold
I samarbejde med DGI Midtjylland og Silkeborg Kommunes skoleafdeling vil vi afvikle to
skolestævner i henholdsvis håndbold og fodbold i efteråret 2020. Begge stævner er en del af
en igangværende indsats af henholdsvis DGI Midtjylland med håndboldstævner i Viborg og
Silkeborg og af Skoleafdelingen med et fodboldstævne for kommunes skoler.
Begge arrangementer har dog potentiale til at blive større og nå bredere ud. Og særligt nå ud
til det lokale foreningsliv.
Sammen med de respektive parter vil vi derfor understøtte begge stævner, brede dem
yderligere ud til flere skoler og involvere foreningslivet. Sammen med foreningerne skal vi
tilbyde deltagende skoler et forberedende forløb til stævnerne, og efterfølgende skal
foreningerne stå klar til at modtage mulige nye medlemmer efter stævnet.
Begge stævner evalueres ultimo 2020 med fokus på antal deltagende skoler samt deltagende
foreninger. Succeskriteriet er, at 20 skoler deltager i stævnerne, samt at minimum 15
foreninger deltager.

SPOR 3: Fysiske rammer inde og ude
Udarbejdelse af facilitetsstrategi
Facilitetsstrategi
Et idræts- og fritidsliv i konstant udvikling stiller nye og forskelligartede krav til Silkeborg
Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter.
I forlængelse af arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for Søholt Idrætspark og med
afsæt i outdoor-masterplanen samt bevillingsmålet omkring ”de fysiske rammer i fremtidens
idrætsfaciliteter skal understøtte nye idræts- og bevægelsesformer og trends ift. organisering”
vil vi derfor påbegynde arbejdet med at udarbejde en facilitetsstrategi for eksisterende samt
nye idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg Kommune. Strategien skal undersøge behovet for
etablering af nye faciliteter samt prioritere udviklingen af de eksisterende faciliteter.
Facilitetsstrategien igangsættes under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med en efterfølgende
bred involveringsproces.
Facilitetsstrategien skal igangsættes umiddelbart efter, at helhedsplanen for Søholt Idrætspark
er færdiggjort. Forventeligt medio 2020. Facilitetsstrategien udarbejdes i samarbejde med
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relevante lokale, regionale og nationale parter (eksempelvis Idrætsrådet, DGI Midtjylland og
DIF).

Udnyttelse af kommunale faciliteter
Udnyttelse af haller og sale
I 2019 satte vi gang i et pilotprojekt med det formål at undersøge udnyttelsesgraden i et
udvalg af de kommunale haller og sale.
I 2019 tog vi første skridt med en kortlægning af andre kommuners erfaringer med mulige
systemer, som kan afdække aktiviteten6 i haller og sale. Næste skridt er at vælge et system og
etablere det i udvalgte haller og sale i Silkeborg Kommune. Udvælgelsen og etablering
foretages ultimo 2019/primo 2020. Den praktiske undersøgelse følger således herefter og
løber efter planen i fire måneder fra primo 2020 til og med medio 2020.
Undersøgelsen samles i en opsamling indeholdende fremtidige perspektiver på resultaterne,
som lægges frem til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget medio 2020. Idrætsrådet orienteres om
resultaterne og inddrages i arbejdet med opsamlingen og med perspektiverne på resultaterne.
Resultaterne tages desuden med i arbejdet med facilitetsstrategien.

SPOR 6: Kompetenceudvikling af idræts- og
fritidslivet
Kurser udbudt af Silkeborg Kommune
Foreningskurser til frivillige ledere
Vi vil igangsætte en årligt tilbagevendende kursusrække henvendt til frivillige ledere i
kommunens idræts- og spejderforeninger (og aftenskoler).
Formålet er at styrke og udvikle de frivillige ledere, så de oplever et kompetenceløft i forhold
til at være frivillig leder. Samtidig er formålet at gøre det nemmere for foreninger at tiltrække
frivillige ledere gennem attraktive kurser.
Der skal afholdes mellem 3-5 årlige kurser med et bredt organisatorisk sigte. Kurserne skal
omhandle områder som blandt andet passer ind i indsatserne i indeværende handleplan,
eksempelvis som at tage imod nye medlemmer med vidtrækkende hensyn, arbejde ind i en
skolevirkelighed, tage imod flygtninge/indvandrere mv. Men det kan også være mere
overordnede temaer som fundraising i foreningen, intern/ekstern kommunikation, kommunale
tilskudsmuligheder mv.
Kurserne afvikles henover 2020 i samarbejde med Fritidsrådets parter, Idrætsrådet i Silkeborg
Kommune, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes Samvirke.
Efter hvert kursus laves en evaluering i forhold til deltagernes udbytte. Evalueringerne samles i
en årlig statusrapport, som skal tjene til at tilrette kurserne og indholdet, så de matcher
foreningsledernes ønsker og behov.

6

”Aktiviteten” forstås her som (1) er faciliteten i brug? og (2) hvad er antallet af brugere?
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Forord
Silkeborg Kommune har en vision om at være et dynamisk fællesskab med unikke
udfoldelsesmuligheder for borgerne. For at opfylde den vision har byrådet vedtaget
kulturstrategien KULTURSPORET 2017-2024, der gennem syv strategiske spor giver sit bud på,
hvordan vi i Silkeborg Kommune kan leve det gode liv med et rigt kulturmiljø, byliv og en
enestående natur.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Et kulturliv i udvikling
Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv
Synlighed
Kultur i byrum
Kunst, kultur & natur
Børnekultur
Ungekultur

Kultursporet 2017 – 2024 er alles og gælder for alle kulturaktører i Silkeborg Kommune.
Strategien er et pejlemærke for alle kulturaktører i Silkeborg – store institutioner såvel som
frivillige foreninger, festivaler, vækstlag m.fl. Institutioner og øvrige aktører arbejder
strategien ind i årlige handleplaner/målsætninger på forskellige vis.
Nærværende handleplan gælder for kulturteamet i Silkeborg Kommunes Kultur- og
Borgerserviceafdeling. Handleplanen skal ses som et appendiks/indstik i den overordnede
strategi - Kultursporet 2017 - 2024. Handleplan 2020 bygger videre på handleplan 2019.
Kulturteamet arbejder bredt ud blandt Silkeborg Kommunes mange forskellige kulturaktører.
Kulturteamet arbejder primært understøttende og faciliterende men også igangsættende og
projektledende.
Handleplanen er vedtaget efter drøftelser og input fra Silkeborg Kulturråd og Kultur- Fritids- og
idrætsudvalget.
For både kulturstrategien og de årlige handleplaner udgør nedenstående udsagn den
overordnede vision:
Overordnet vision i kulturstrategi og årlige handleplaner

Et markant og mangfoldigt kulturliv, som alle borgere har lyst til at tage del i

Kulturen og kunsten er synlig i byrummet og i naturen
Et dynamisk og frivilligt kulturliv, der drives af dedikerede ildsjæle
Et levende og producerende miljø – amatører, talenter og professionelle kunstnere og aktører imellem

Begivenheder og institutioner med internationalt format – høj kvalitet
I Silkeborg udvikles de traditionsrige festivaler og nye festivaler opstår

Alle børn har som borgere i Silkeborg Kommune lige adgang til deltagelsesmuligheder i kunst- og kulturlivet
Kulturen bliver drivkraft i Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi
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Spor 1: Et kulturliv i udvikling
Silkeborg Kommune vil være centrum for det gode liv - en attraktiv, kreativ og dynamisk
kommune med unikke oplevelser. Det kræver, at vi har gode rammer for udfoldelse af det
professionelle såvel som det frivillige og foreningsdrevne kulturliv, men også at vi samarbejder
på tværs af traditionelle skel.
Indsatser 2020 under Kulturspor 1
– Et kulturliv i udvikling

UD&LÆR vers. 2

Igangsat

På vej i gang

X

Kultur på recept vers. 2

X

Regionalt netværk for kultur og
sundhed

x

Samarbejde med plejesektoren

X

Administration og øget synlighed af
puljer til kulturelle formål –
Forsamlingshuspuljen, Pulje til
kulturelle arrangementer samt
Ungepuljen

X

Kortlægning og udarbejdelse af
udviklingsplan for Rytmisk musikmiljø i
Silkeborg Kommune

x

Understøttelse af Silkeborg Kulturråd

x

Etablering og drift af midlertidigt
udstillingssted for billedkunstmiljø

x

UD&LÆR
UD&LÆR vers 2 er en del af et tværgående samarbejde mellem Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen. I 2020 vil
samarbejdspartnerne fortsat gentænke UD&LÆR-platformen – vi skal sikre at platformen lever
op til kravene omkring relevans og kvalitet for både lærere, pædagoger, udbydere og børn i
HELE Silkeborg Kommune.
Handling:
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Markedsdag: Succesen med UD&LÆR markedsdag for lærere og pædagoger i Campus
Bindslev gentages i 2020. Her har alle udbydere en stand, således at lærere og
pædagoger kan komme i direkte kontakt med udbyderne og høre om tilbud og
muligheder.
Udvikling af den digitale platform for UD&LÆR. Formålet er brug, udvikling og
udbredelse. Fokus i 2020 vil være at sikre muligheder for at indsamle data om hvor
mange forløb der finder sted, hvem der booker dem osv., samt evaluering af kendskab
og brug af platformen samt nye indsatser på kommunikation og synlighed.
Etablering af samarbejde med Den Vestdanske Filmpulje om projekt Point of View, som
er et læringsforløb for lærere og elever i Silkeborgs folkeskoler.
Udbygning og udvikling af samarbejdet med Levende Musik i Skolen. I 2019 har
kulturteamet etableret et samarbejde med Levende Musik i Skolen – det nationale
læringscenter for koncerter og læring – og målet er at dette samarbejde fortsættes og
udvikles i 2020.

Kultur på recept version 2
I perioden 2016-2019 har ca. 200 borgere gennemført Kultur på recept. På baggrund af de
positive resultater, der er blevet genereret under pilotprojektet, har Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Beskæftigelsesafdelingen samarbejdet
omkring en forankring af tilbuddet: Silkeborg Kommunes Byråd har bevilliget midler til at
fortsætte projektet yderligere et år (2020) med henblik på udvikling af en model for forankring
af projektet i Silkeborg.
Handling:



Udvikling af ny model for kultur på recept.
Juni 2019 fik Silkeborg Kommune og ni andre midtjyske kommuner samt Aarhus
Universitet tilsammen bevilliget 1,1 mio. kr. fra Region Midtjylland til etablering af et
regionalt netværk på tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Formålet
er at styrke samspillet mellem de tre fagområder på tværs af regionen, og netværket
kan blandt andet være med til at understøtte forskning og evidens, der kan kvalificere
praksiserfaringerne fra Kultur på recept. Der afholdes 2 netværksseminarer hhv. forår
og efterår 2020

Samarbejde med plejesektoren
Kultur og Borgerserviceafdelingen har de seneste år initieret flere borgernære kulturprojekter i
plejesektoren i Silkeborg Kommune.
Handling:


De borgernære projektsamarbejder fortsætter og udnyttes til at initiere nye
samarbejder mellem plejesektor og kultursektor.

Kulturpuljer
Silkeborg Kommunes kultur- og fritidsliv er præget af et stærkt foreningsliv, netværk og
selvorganiserede grupper. Det er en hovedprioritet i kulturhandleplan 2020 at understøtte
disse – både økonomisk, med faglig sparring og med anden relevant støtte.
Indsatsen tager udgangspunkt i tre økonomiske puljer:
Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker, at alle områder af kommunen har et godt
kulturudbud. Derfor afsætter udvalget igen i 2020 midler til en forsamlingshuspulje, der giver
forsamlingshusene mulighed for at udbyde flere kulturelle arrangementer, som kan styrke det
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lokale fællesskab og have en positiv indflydelse på forsamlingshusenes eksistens. Puljen er på
76.000 kr.
Pulje til offentlige kunst og kulturarrangementer
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter hvert år en pulje til støtte til offentlige kunst- og
kulturarrangementer efter ansøgning. Foreninger eller fonde med vedtægter har mulighed for
at søge om støtte til et arrangement. Målet med de frie kulturelle midler er, at så mange
borgere som muligt i Silkeborg Kommune får mulighed for at opleve og deltage i de støttede
kulturarrangementer.
Kulturteamet vil i 2020 sætte ekstra fokus på puljens synlighed og fortsat indgå i tæt dialog
med ansøgere til puljen – store som små. Puljen er i 2020 på 1 mio. kr. Synlighedsindsatsen
vil tage afsæt i opdatering af afsnittet om puljer på hjemmesiden silkeborg.dk samt gennem
plakater og anden synlighed i det offentlige rum.
Ungepuljen

Ungepuljen bliver delt og administreret af Ungekulturhuset og Silkeborg Kulturråd.
Handling:
 Øge synlighed af kulturpuljer, bl.a. ved revidering af struktur og indhold på kommunens
hjemmeside samt ved plakatophængning mv.
 Rådgivning og afgørelse af ansøgninger om tilskud.
 Kvalificering af ansøgninger til politisk behandling.
 Udbetaling af bevilgede tilskud.
Rytmisk musikmiljø i Silkeborg Kommune
Kortlægning af udarbejdelse af udviklingsplan vedrørende Rytmisk musikmiljø i Silkeborg
Kommune.
Handlinger


Kortlægning af landskab for rytmisk musik i Silkeborg og udarbejdelse af vision og
strategi for udvikling af feltet – herunder økonomiske, fysiske og organisatoriske
forhold.

Silkeborg Kulturråd
Silkeborg Kulturråd blev etableret i 2007. Ved seneste generalforsamling fik rådet ny formand.
Rådet er udfordret af vigende opbakning rådet og en relativt stor arbejdsbyrde for de frivillige
kræfter i rådet i forbindelse med udfærdigelse af udtalelser vedrørende ansøgninger til ungepulje
og puljen De frie kulturelle midler.
Handlinger
 Undersøge hvordan Silkeborg Kulturråds opgavevaretagelse bedst understøttes og
organiseres.
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Etablering og drift af midlertidigt udstillingssted for billedkunstmiljø
Der blev for budget 2019 afsat midler til drift af nyt udstillingssted i Silkeborg Kommune. Det har
ikke været muligt at erhverve eller indgå langsigtet lejeaftale med henblik på etablering af
udstillingssted, hvorfor driftsmidler ikke er benyttet. Der er fortsat ikke afklaring på erhvervelse
eller indgåelse af langsigtet lejeaftale, hvorfor der nu iværksættes etablering og drift af
midlertidigt udstillingssted i 2020.
Handlinger
 Etablere og drifte midlertidigt udstillingssted for billedkunstmiljø.

Spor 2: Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv
Silkeborg Kommune vil være kendt for kulturtilbud på regionalt, nationalt og internationalt niveau
med kulturoplevelser for alle, hvad enten man interesserer sig for rytmisk musik, verdenskunst
eller kulturarv. Vi har flere store potentialer og særlige kendetegn for Silkeborg, som i de
kommende år kan udvikle sig til markante kultursatsninger.
Indsatser 2020 under Kulturspor 2
– Særlige markører for Silkeborgs
kunst- og kulturliv

Igangsat

Styrket netværk og samarbejder –
institutionelle aktører

X

Styrket netværk og samarbejder –
Festivaler, foreninger, frivillige og
vækstlag

X

Ny rammeaftale for Kedelhuset til
ikrafttræden 1.1.2021

På vej i gang

X

Understøtte strategisk udvikling – Den
Kreative Skole

X

Nordre Fælleshus // Kulturhus
Alderslyst

X

Understøttelse af ny forening bag
Silkeborg Ildfestregatta

X

Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører
Silkeborgs kunst- og kulturliv præges af stærke selvejende og kommunale institutioner:
Museum Jorn, Museum Silkeborg, KunstCentret Silkeborg Bad, Jysk Musikteater og
Kedelhuset, Silkeborg Bibliotekerne, Den Kreative Skole, Ungekulturhuset Amaliegade 1B m.fl.
Handling:
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Afholdelse af nytårsmøde og filetering af dialogmøder med ovennævnte samt øvrige
interessenter. Nytårsmøder er af flere blevet vurderet meget relevante. Formålet er
tværgående kendskab, samarbejde og udvikling.

Styrket netværk og samarbejder - festivaler, foreninger, frivillige og vækstlag
Silkeborg har et rigt foreningsliv indenfor kunst og kultur. Foreninger, festivaler,
vækstlagsmiljøer og ildsjæle gør en stor og vigtig indsats, som markerer Silkeborgs kulturliv
både indadtil og udadtil. Kultur og Borgerserviceafdelingen ønsker at understøtte udviklingen
blandt foreninger, frivillige og græsrødder – både organisatorisk, indholdsmæssigt, økonomisk
og markedsføringsmæssigt.
Handling:




Kulturteamet stiller sig i videst muligt omfang til rådighed med konsulentbistand og
sparring i det omfang og med det formål foreninger og frivillige måtte ønske. Bl.a. kan
kulturteamet understøtte foreninger med viden og værktøjer ift. synlighed og
markedsføring, eventkoordination, viden om og kendskab til øvrige relevante
interessenter mm.
Afholdelse af nytårsmøde og filetering af dialogmøder for foreninger, frivillige og
vækstlag.

Oversigt over et udvalg af foreninger, festivaler og vækstlagsmiljøer i Silkeborgs kunst- og
kulturliv:
Festivaler i Silkeborg tæller bl.a:
KK44 festival, Riverboat Jazz Festival, Hede Rytmer, Silkeborg Classic, Tange Sø Festival,
Festival of Wonder, Noget Bedre festival, Silkeborg Gadekunst Festival, Danmarks
Internationale Gadeteaterfestival og Silkeborg Ildfestregatta.
Musikforeninger, arrangører og musikliv i Silkeborg tæller bl.a.:
Rampelys, Muffis, B´Sharp, Den Gamle Biograf i Kjellerup, Frokostjazzen, Musikrampen, Up
Come, Hverdagslive, Silkeborg Vise Verse klub, Kulturstafetten, Silkeborg Blæserne, Musical
Silkeborg, Lydpotten, Kedelhuset, SIF, KFUM, OperaVoce m.fl..
Billedkunstmiljøet i Silkeborg tæller bl.a.:
Grafisk Værksted, DRIFT, Åbne Atelierdøre, Spor Kunsten, Silkaden, Faktor 13 m.fl.
Teater og scenekunst i Silkeborg tæller bl.a.:
Festival of Wonder, Hakkehuset, Teater Magistraten / King of Jutland, Silkeborg Ny Teater,
Silkeborg Teaterkreds, Thorning Friluftsspil og Perronteatret.

Ny rammeaftale med Kedelhuset
Der skal fra primo 2021 være indgået ny rammeaftale for Kedelhuset.
Handling:


Der indgås ny rammeaftale for Kedelhuset

Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole
I februar 2019 vedtog Silkeborg Byråd nye vedtægter for Den Kreative Skole og fra oktober
2019 er der ansat ny leder på skolen. Kulturteamet vil stå til disposition og gerne tage del i
både strategisk og praktisk samarbejde med ledelse og medarbejdere på Den Kreative Skole
om udviklingstiltag og projekter.
8

Handling:


Kulturteamet indgår i løbende dialog med ledelse på Den Kreative Skole med henblik på
at tage del i relevante indsatser og udviklingsprojekter på Den Kreative Skole.

Nordre Fælleshus
I januar 2020 står Nordre Fælleshus klar til indvielse og ibrugtagen. Kultur- Fritids og
Idrætsudvalget har peget på en driftsmodel, hvor man med bortforpagtning cafe forsøger at
sikre kontinuerlig tilstedeværelse og en form for værtskab i huset, som kan imødekomme
ønsket om en inkluderende og rummelig atmosfære til gavn for lokalområdets beboere og
brugere af huset. Kulturteamet forfølger i 2020 denne ambition.
Handling:


Fortsat understøttelse af organisatoriske initiativer, som skal sikre aktivitet, liv og
værtskab i Nordre Fælleshus. Fokus på proces og borgerinddragelse.

Understøttelse af ny forening bag Silkeborg Ildfestregatta
Riverboat og DGI har etableret samarbejde om at arrangere Ildfestregatta i 2021.
Kulturteamet støtter op om den nye forenings arbejde arrangementet.

Spor 3: Synlighed
Silkeborg Kommunes mange kulturinstitutioner, foreninger, professionelle og amatører byder
på en mangfoldighed af kulturtilbud. Det er afgørende at kommunens kulturtilbud er synlige og
tilgængelige for borgere og gæster i kommunen.
Indsatser 2020 under Kulturspor 3 –
Synlighed

Igangsat

Digital platform for kulturtilbud (afdække
behov, muligheder og løsninger)

X

Synlighed på sociale medier, radio,
mediesamarbejder mm.

X

Øget synlighed. Eksperimenter og nye
tiltag. Bla. nye samarbejder med Event
Silkeborg og andre.

X

På vej i
gang

Digital platform for kulturtilbud
Er det muligt at etablere en samlet digital platform, der på en let og overskuelig måde kan
kommunikere de mange kulturtilbud i Silkeborg Kommune?
Handling:
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Fortsat dialog med relevante parter omkring udvikling af synlighedsindsatser –
herunder Det Sker i Silkeborg, Kultunaut m.fl.

Synlighed på sociale medier, radio, mediesamarbejder mm.
Kulturteamet understøtter synlighed af kultur i Silkeborg på sociale medier. Kulturteamet
kommunikerer med borgerne om de udviklingstiltag, der foregår på kulturområdet.
Handling:





Drift af Facebooksiden og Instagramprofilen ”Kultur i Silkeborg Kommune”.
Understøtte med indhold til øvrige relevante sider: Det Sker i Silkeborg, Midtjyllands
Avis, Silkeborg Kommune m.fl.
Kulturkonsulent eller Kultur- og Borgerservicechef optræder hver uge i Radio Silkeborg
med omtale af udvalgte kulturaktiviteter.
Uddeling af kulturpriserne ifm. Nytårskoncert.

Øget Synlighed. Eksperimenter og nye tiltag.
Kan vi gøre kulturen mere synlig i Silkeborg Kommune? Medieforbrug og dialog mellem
borgere, kulturaktører og kommune udvikler sig og forandrer sig markant i disse år. Hvordan
kan vi i denne udvikling arbejde proaktivt og opnå større synlighed og kendskab til relevante
kulturtilbud?
Handling:



Eksperimenter og nye tiltag. Kulturteamet er undersøgende og afprøvende på nye
kommunikations- og synlighedstiltag.
Understøtte kulturaktører med deres egen markedsføring, i form af foredrag, sparring
mm.

Spor 4/5: Kunst og kultur i det offentlige rum (byrum og
natur)
Byrum i Silkeborg Kommune er under forandring. Nye torve, gågader og pladser samt nye
byrum og anvendelsesmuligheder ved søfronten. Silkeborgs Kommunes natur er unik og en
identitetsmarkør – både indadtil og udadtil.
Kulturteamet ønsker at styrke og understøtte brugen af kunst og kultur i det offentlige rum – i
både byrum og i naturen. På nationalt plan er erfaringerne med kunst i byrum og natur, at
kunsten medvirker til at styrke den lokale identitet, skabe dialog og refleksion samt øge
borgernes livskvalitet.
Indsatser 2020 under Kulturspor 4 & 5 – Kunst
og kultur i det offentlige rum (byrum og natur)

Strategi for kunst i det offentlige rum

Igangsat

På vej i gang

X

Silkeruten – en kunstoplevelse i naturen

Silkeborg Gadekunst Festival
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X

X

Udstillingsfaciliteter til billedkunsten

X

Levende byrum

X






X

Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Skatepark
Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Bikepark
Kunst på Silkeruten
Ophold og miljø – Bindslevs Plads

Arrangementer og events (Sommerkoncert i Indelukket,
Ballet i Indelukket, Børnenes kulturdag, Alderslyst Action,
Zulu sommerbio, Folkemøde, Gadeteaterfestival, m.fl.)
Eksperimenter og nedslag - kunst, kultur og natur

X

X

Strategi for kunst i det offentlige rum
Silkeborg Kommune har i august 2019 ansøgt om tilskud fra Statens Kunstfond til udvikling af
en kunststrategi for kunst i det offentlige rum. Der er blevet bevilliget 12 mio. kr. til kunst i det
offentlige rum over de næste otte år, og på baggrund af den bevilling er det nødvendigt med
en langsigtet plan. Formålet er at formulere et grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde
med realiseringen af kunstprojekter i offentlige rum i Silkeborg Kommune, samt at sikre
kvalitet, overblik og mening. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres
prioritering af kunstopgaver.
Handling:




Strategiudarbejdelsen vil inddrage en lang række interessenter – bl.a. Silkeborg
Kulturråd, Kultur- Fritids og Idrætsudvalget, Silkeborg Kommunes Plan og Bygsektion,
Naturstyrelsen mfl.
I forbindelse med dette arbejde vil det blive vurderet om det er relevant at nedsætte et
decideret billedkunstråd

Silkeruten – En kunstoplevelse i naturen
I forbindelse med gennemført arkitektkonkurrence om udvikling af Silkeborgs sø- og
havnefront blev ideen om sammenhængende sejl- og vandreruter der omkranser det centrale
Silkeborg præsenteret. Gæster og borgere bringes på de to ruter gennem smuk natur, til
vands eller i skoven, forbi Silkeborgs største Kulturattraktioner: Museum JORN, Kunstcenter
Silkeborg Bad, Jysk Musikteater, Silkeborg Museum, Hjejlen mfl. Der er med ruterne en oplagt
mulighed for at skabe en række kunstoplevelser som forbinder Silkeborgs store styrker endnu
mere, og på den måde kobler Silkeborg som Danmarks out-door hovedstad med Silkeborg som
kulturby.
Handling:
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Kulturteamet vil i samarbejde med relevante kunstinstitutioner (Museum Jorn,
Silkeborg Bad m.fl.) samt outdoor-sekretariatet og Naturstyrelsen Søhøjlandet
igangsætte tre til fem kunstværker på Silkeruten.
Det skal være muligt for offentligheden og eventuelt børneinstitutioner og skoler at
følge med i kunstnernes arbejde med værkerne.

Silkeborg Gadekunst Festival
Billedkunstmiljøet i Silkeborg og kulturteamet udviklede i 2019 et festivalformat for billedkunst
i det offentlige rum. Resultatet blev Silkeborg Gadekunst Festival, hvor en række lokale
kunstnere, institutioner og foreninger bød ind med indslag. Der arbejdes på en gentagelse af
succesen i 2020, hvor de gode erfaringer tages med videre og festivalen udvikles yderligere.
Handling:


Udvikling, organisering, planlægning og afvikling af Silkeborg Gadekunst Festival i uge
24

Udstillingsfaciliteter for billedkunsten
Lokale billedkunstnere, etablerede såvel som ikke-etablerede, har et stort behov for lokale
udstillingsfaciliteter. Kulturteamet har kortlagt og præsenteret en række mulige faciliteter og
driftsmodeller – heriblandt Remisen, som Silkeborg Byråd har peget på som den mest egnede
placering for et nyt udstillingssted.
Handling:


I 2020 fortsættes arbejdet med at komme i mål med nyt sted for billedkunstmiljøet i
Silkeborg.

Levende Byrum
Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk udviklingssamarbejde mellem Silkeborg,
Horsens, Randers og Viborg Kommune. I regi af Østjysk Vækstbånd vil kulturteamet i 2020
fortsat have fokus på nye tværgående samarbejder og anvendelsesformer af byrum under
overskriften Levende Byrum.
Handling:








Kunstnerisk identitet, events og iscenesættelse af nye fællesskabsmiljøer omkring
Silkeborg skate- og løbehjulspark på motorvejsoverdækningen samt området og miljøet
omkring Silkeborg bikepark og udeområdet ved det nye kulturhus Nordre Fælleshus
Understøttelse af vækstlagsmiljøer og samarbejdet mellem billedkunstmiljøer i
Silkeborg kommune – herunder vækstlag, professionelle samt museer og gallerier. Bl.a.
gennem involvering i nystartet festival for Gadekunst.
Kunstneriske nedslag og eksperimenter med afsæt i Silkeruten – en ny bynær udelivsog oplevelsessti omkring Silkeborgs bymidte.
Ophold og miljø på Bindslevs Plads.
Ophold, miljø, kunstneriske nedslag og events i handelsmiljøet under forvandling.

Arrangementer og events
Kultur og Borgerserviceafdelingen er involveret i en række kultur- og kunstbegivenheder igen i
2020. Der vil være fokus på kunstnerisk kvalitet, relevans og tilgængelighed for flest mulige
indenfor den økonomiske ramme.
Handling:
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Kulturteamet har en forventning om i 2020 bl.a. at være involveret i Alderslyst Action,
Børnebiffen, Sommerkoncert i Indelukket, Børnenes Kulturdag, Zulu Sommerbio,
Folkemødet i Silkeborg, Danmarks Internationale Gadeteaterfestival, Silkeborg
Gadekunst Festival m.fl.

Spor 6: Børnekultur
Silkeborg Kommune har en mangeårig tradition for at arbejde med børnekultur. Arbejdet med
børnekultur foregår i og på tværs af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og
Børne- og Familieafdelingen og på basis af samarbejder med netværk dannet i daginstitutionsog skoleregi samt i kulturaktørregi.
Indsatser 2020 under Kulturspor 6 – Børnekultur

Igangsat

På vej i gang

Samarbejdsforum for børnekultur

X

Børnekultur i et hverdagsperspektiv

X

Børnekultur med familien i fokus

X

Out-door som en del af børnekultur

X

Filmproduktion i børnehøjde

X

Samarbejdsforum for børnekultur
I samarbejdsforum for børnekultur lægges der op til helhedstænkning og dynamisk samspil
mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen.
Samarbejdsforum for børnekultur er et tværgående udviklingsforum hvor børn, kultur, kunst,
læring og trivsel tænkes sammen og gives form.
Handling:





Levere tænkning, kommunikation og inspiration vedrørende børnekultur.
Opsøge, opsamle, generere og formidle ny viden.
Involvere og udvikle nye partnerskaber.
Arbejde med udvikling af børnekulturen i hele Silkeborg Kommune.

Børnekultur i et hverdagsperspektiv
Børnekultur i et hverdagsperspektiv handler om et integreret og inkluderende kulturliv i
dagtilbud, i skolen, i fritiden med familien, i kulturinstitutionerne samt i lokale sammenhænge.
Handling:
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Kulturinstitutionernes udvikling af kulturtilbud til børn understøttes. Blandt andet
udvikles i foråret 2020 forløbet ”Tollundmanden for de mindste” i et samarbejde mellem
Kulturafdelingen, Børne- Familieafdelingen og Museum Silkeborg. Forløbet har til formål
at formidle Tollundmanden, hans samtid og Silkeborgs historie på en sanselig og
vedkommende måde for de mindste børn.
I hele skoleåret 19/20 har Silkeborg Kommune indgået en aftale med det nationale
kompetencecenter Levende Musik i Skolen. Alle skoleelever fra 0.-3- klasse i Silkeborg
Kommune stifter gennem ordningen bekendtskab med musik af høj kvalitet og i mange
afskygninger, og det er målet at samarbejdet skal udvikles og fortsætte i 2020.
Understøttelse af samarbejdet mellem Dagplejen i Silkeborg Kommune og
Limfjordsteatret i projektet ”Hverdagsmagi i dagplejen” hvor dagplejere får konkrete



værktøjer til hvordan de kan bruge rekvisitter, fortælleteknikker og historiefortælling i
dagligdagen med de helt små børn. Projektet har i 2019 kørt i Thorning, Vium/Hvam og
Vinderslev og mulighederne for at fortsætte og udvikle samarbejdet undersøges i 2020.
Udbredelse af kendskabet til Statens Kunstfonds Huskunstnerordning med et håb om at
flere af skolerne i kommunen vil benytte sig af ordningen. Med Huskunstnerordningen
kan den enkelte skole opnå tilskud til at et møde mellem professionelle kunstnere og
skoleelever kan finde sted.

Børnekultur med familien i fokus
Silkeborg Kommune ønsker at skabe de bedste betingelser for, at alle børnefamilier i
kommunen har mulighed for at opleve kunst og kultur – og være fælles om oplevelserne.
Handling:




Udvikling af den årligt tilbagevendende Børnenes kulturdag. I 2019 blev Børnenes
Kulturdag udviklet med bl.a. et øget fokus på markedsføring og synlighed. Dette
resulterede i at dobbelt så mange familier benyttede sig at tilbuddene denne dag,
hvilket var en stor succes for de medvirkende kulturinstitutioner. Dagen blev i 2019
udbygget med en fælles koncert for alle på Bindslevs plads, hvilket gentages i 2020.
Derudover udvides feltet af deltagende kulturaktører i 2020, således at børnefamilierne
kan opleve en bredere felt af kulturtilbud på denne traditionsrige dag.
Vi undersøger muligheder for nye, stedsspecifikke kulturelle oplevelser for familien.
F.eks. skateparken og bikeparken.

Out-door som del af børnekultur
Kultur og Borgerserviceafdelingen vil afsøge muligheder for i højere grad at binde bånd mellem
out-door tænkningen i Silkeborg Kommune og indsatser omkring børnekultur. Det giver
mening at tænke de to spor sammen, fordi vi på denne måde kan drage nytte af hinandens
erfaringer og igangsætte nye formater for samarbejde – både blandt kommunens mange
aktører på de to områder og internt i forvaltningen.
Handling:




Kulturafdelingen samarbejder med Outdoor sekretariatet omkring brug og udvikling af
nyetablerede faciliteter som f.eks. Skateparken og Bikeparken i forbindelse med
udviklingen af UD&LÆR samt børnekulturelle tiltage og projekter.
Sansevandringer: Kulturteamet samarbejder fortsat med Børne- Familieafdelingen om
workshopdage for pædagoger og dagplejere. En professionel vandrer giver deltagerne
redskaber til hvordan bevidste vandringer kan bruges til at opleve naturen og
lokalområdet på en helt ny måde sammen med børnene. I foråret 2020 finder to
kursusdage sted.

Filmproduktion i børnehøjde
Silkeborg Kommune har i 2019 øget sit økonomiske engagement i Den Vestdanske Filmpulje.
Med dette afsæt igangsættes dialog og samarbejde med børnefilmfilmprojektet Point of View,
som er et børnefilmprojekt under Den Vestdanske Filmpulje, som søger at udbrede
filmproduktion i skolen – bl.a. gennem kompetenceopbygning og netværk blandt lærere.
Handling
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Igangsættelse af projektaktiviteter omkring filmproduktion i børnehøjde. Heri projektet
Point of View.

Spor 7: Ungekultur
Ungekulturen er en kreativ dynamo i kulturmiljøet i Silkeborg Kommune. Der foregår en lang
række stærke tiltag og arrangementer i vækstlagsmiljøer i kommunen.
Indsatser 2020 under Kulturspor 7Ungekultur

Igangsat

Ungekulturhus Amaliegade 1B

På vej i gang

X

Ungepuljen

X

Tværgående samarbejde i
Ungekulturhuset

X

Kommunikationsplatform for
ungekultur

X

Levende ungekultur

X

Ungekulturhus Amaliegade 1B
I efteråret 2018 åbnede Ungekulturhuset Amaliegade 1B ved Bindslevs Plads. Formålet med at
etablere et nyt ungekulturhus ved Bindslevs Plads er at styrke ungemiljøet, uddannelsesmiljøet
og kulturmiljøet omkring Bindslevs Plads og i Silkeborg.
2019 blev det første driftsår for Ungekulturhuset, Amaliegade 1B. Huset blev med stor
tilslutning fra unge åbnet og det vurderes at der pr. september 2019 har været over 200
events i huset med flere end 2500 unge besøgende. Huset bruges bredt både af foreninger,
arrangørgrupper samt til faste aktiviteter. Endvidere forefindes der rådgivningstilbud samt et
bredt udvalg af eksterne samarbejdspartnere, der bidrager med aktiviteter i huset. Huset
danner også platform for unge udenfor de traditionelle foreninger og brugerdeltagelse gennem
et ugentligt husmøder og et projektværksted, der understøtter unge i at være
kulturproducerende.
Handling:



2020 arbejdes der videre med at udvikle ungekulturhuset, Amaliegade 1B.
2020 evalueres husets foreløbige virke. Bl.a. ses på brugergrupper, aktiviteter,
organisering mv. Formålet er at styrke huset fremadrettet. Evaluering gennemføres i
første kvartal 2020.

Ungepuljen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter årligt et beløb til kulturaktiviteter for og med unge
- ungepuljen. Puljen administreres af Silkeborg Kulturråd, som har udarbejdet retningslinjer for
puljen, men det er blevet bestemt at puljen skal deles op, så ungekulturhuset Amaliegade 1B
forvalter halvdelen af puljen.
Handling:
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Der skal i 2020 udvikles og iværksættes en ungedrevet model for hvordan halvdelen af
ungepuljen skal fordeles – med afsæt i ungekulturhuset Amaliegade 1B. Denne model
skal supplere den allerede eksisterende pulje, således at det bliver nemt for de unge at
orienterer sig i deres muligheder.

Tværgående samarbejde i Ungekulturhuset Amaliegade 1B
Der er i 2019 i etableret et tæt samarbejde mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsafdelingen og
Socialafdelingen omkring at løfte opgaven med at lave et inkluderende og åbent ungekulturhus
Amaliegade 1B for alle unge i Silkeborg.
Handling:


I 2020 vil vi have fokus på at udbygge dette samarbejde, således at kultur projekter
også bliver en løftestang på det sociale område. Særligt vil vi samarbejde omkring at
lave et tilbud til unge der er udenfor uddannelse og arbejdsmarked.

Kommunikationsplatform for ungekultur
I 2019, har vi eksperimenteret med forskellige samarbejdsformer for ungekulturaktører. Det er
gennem disse møder blevet tydeligt at de unge savner en platform, med særligt fokus på de
mange ungekulturelle tilbud der er i byen. Da der er stor udskiftning i de drivkræfter der bærer
ungekulturen i Silkeborg er det vigtigt at platformen kan give et overblik,
Handling:


Der udarbejdes en ungedrevet platform der kan repræsentere kulturaktive unge og kan
vise nye unge vej til de allerede eksisterende kulturplatforme, foreninger, grupper,
tilbud, puljer der findes for ungekultur i Silkeborg.

Levende ungekultur
Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk udviklingssamarbejde mellem Silkeborg,
Horsens, Randers og Viborg Kommune. I regi af Østjysk Vækstbånd vil kulturteamet i 2020
fortsat have fokus på nedenstående indsatser under overskriften Levende Byrum.
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Kortlægge og udvikle filmmiljøer og vækstlagssamarbejder i Silkeborg Kommune, med
særlig fokus på unge – herunder udvikling af netværk, relationer og kompetencer i
filmmiljøer i Østjysk Vækstbånd.
Understøtte og udvikle unges evner til at indgå i et socialt samarbejdsfællesskab, med
fokus på kreative og kulturelle processor. I samarbejde med øvrige aktører, arbejdes
der med udviklingen af én eller flere læringsmiljøer, hvor unge kulturskabere for
mulighed for, at eksperimentere med alt fra idé- og konceptudvikling, over booking,
branding og markedsføring til praktisk afvikling af små eller mellemstore events.

8 Godkendelse af forslag til samarbejdsaftale for 2020
og 2021 med Riverboat Jazz Festival
8.1 - Bilag: Samarbejdsaftale Riverboat og SK 2020 og 2021
DokumentID: 8101110

Samarbejdsaftale
mellem
Silkeborg Kommune
og
Musikforeningen Riverboat og
Støtteforeningen Riverboat Music
om

Riverboat Jazz Festival 2020 og 2021

Indhold:
1. Parterne i aftalen
2. Aftalens formål
3. Aftalens indhold
4. Økonomi
5. Afrapportering og evaluering
6. Ikrafttræden og ophør
7. Godkendelse
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1. Parterne i aftalen
Silkeborg Kommune
Søvej 1
v/Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget
i det følgende kaldet SK
og
Musikforeningen Riverboat & Støtteforeningen Riverboat Music
Kedelhuset
Papirfabrikken 72
8600 Silkeborg
i det følgende kaldet RJF

2. Aftalens formål
Formålet med aftalen er at fastlægge et forpligtende samarbejde mellem SK og
RJF, der sikrer, at der kan afvikles en årlig jazzfestival med højt
kvalitetsniveau og at festivalen udvikles løbende og forbliver attraktiv for
region, by og for gæster.
Riverboat Jazz Festival er en væsentlig del af Silkeborgs brand som en levende
musikby. Silkeborg Kommune vedkender sig med indgåelse af
samarbejdsaftalen at festivalen har stor betydning for Silkeborg og har derfor
også et medansvar for at festivalen har de rammer og den støtte, der gør det
muligt at festivalen forbliver attraktiv og løbende kan udvikles.
Festivalens årlige afvikling og løbende udvikling er afhængig af professionel
tilrettelagt planlægning og udvikling samt et stort antal engagerede frivillige til
at gennemføre afviklingen. Begge dele kræver et professionelt
festivalsekretariat, der er gearet til disse opgaver. Silkeborg Kommune støtter
festivalsekretariatet økonomisk.
Bestyrelsen er ansvarlig for planlægning og afvikling af den årlige festival.
Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for udviklingen af festivalen. Organisationen
består udover bestyrelsen af sekretariat, arbejdsgrupper og udvalg, bosser og
pladsansvarlige.
Sekretariatets opgave er at bistå og servicere bestyrelsen, arbejdsgrupper og
udvalg m.fl. Sekretariatet indgår sammen med bestyrelsen aktivt i udviklingen
af festivalen. Sekretariatet bemandes, så de nødvendige kompetencer er til
stede.
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Der indgåes aftale for 2020 og 2021, og RJF søger at målrette deres indsatser,
så de understøtter de strategiske spor i SK´s kulturpolitik, Kultursporet 20172024.
3. Aftalens indhold
Riverboat Jazz Festival er Silkeborgs største årligt tilbagevendende begivenhed
og med sine 54 år en velfunderet festival, som i det seneste årti har haft stort
fokus på udvikling og generationsskifte, både internt og eksternt. Denne
bevægelse er manifesteret rent organisatorisk med ansættelse af ny
festivalleder Trine Valentin i efteråret 2018, hvor den tidligere musikalske
frontfigur gik på pension.
Med den store organisatoriske omstrukturering løftes RJF ind i en ny ramme,
hvor overskriften er optimering af følgende områder:








Ressourcer
Kompetencer
Produktudvikling
Nye målgrupper
Økonomi
Synlighed
Samarbejde/Partnerskaber

Identitetsmæssigt er RJF på vej fra udelukkende at beskæftige sig med årlige
festival til at se sig selv som en kulturaktør i Silkeborg, der kan varetage
mange opgaver med det formål at styrke økonomien i festival-regi. Således
afviklede vi i marts 2019 koncert med Nephew i Jysk Arena og vi har budt ind
på Regattaen 2021 i samarbejde med DGI.
Den nye struktur og udvikling skal sikre at RJF forbliver en jazzfestival af
meget høj kvalitet og bidrager til visionen om Silkeborg som kulturkommune i
2024. Om 5 år skal RJF fortsat være byens festival, hvis fundament er støbt på
åbenhed, mangfoldighed, livskvalitet, kulturel læring og fællesskab, men som
også konstant tiltrækker nye målgrupper, konceptudvikler og styrker
økonomien.
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Indsats:

Hvornår Understøttelse af
SK´s
Kultursporet
2017-2024

Nye målgrupper - publikum og frivillige

2020

RJF tog i 2018 det nye byrum omkring
Campus og Bindslevs Plads i brug, hvor en
yngre profil (30-50 årige), skal være med til
at sikre generationsskiftet og skabe den
jazz-opdragende effekt, som RJF i høj grad
føler sig ansvarlige for.
Grundet økonomiske begrænsninger vil vi
fremover flytte dette koncept ned i Jazzland
fredag og lørdag aften.
Vi vil skabe en jazz-arena, som den yngre
målgruppe kan relatere til og hvor også
orkestre og solister er yngre og debømt på
erfaringerne fra 2019, så er vi godt på vej.

Spor 1: Et kulturliv
i udvikling
Spor 4: Kultur i
byrum

Målet er, at skabe en ny og nødvendig
tradition for det yngre publikum, som skal
danne grund for den næste generations
veneration for RJF. Også RJF´s frivilligkorps
har behov for yngre kræfter, hvilket forsøges
skabt gennem et øget tilhørsforhold og
kendskab til RJF for denne gruppe.

Fokus på børn

2020

RJF har igennem mange år arbejdet
målrettet med fokus på børn i forbindelse
med festivalen. Til årets festival åbnede vi
det nye område Jazzland, som der blev taget
rigtig godt imod af både institutioner og
familierne. Vi havde fuldt hus til alle
koncerter og et publikum der ville have
mere, hvorfor vi kun ønsker at dette fokus
skal udfoldes yderligere over de næste år
med en ambition om, at skabe øget
tilgængelighed for børn og familier under
festivalen.
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Spor 6: Børnekultur

Med den budgetramme festivalen har i dag,
kan vi dog kun etablere Jazzland, såfrem vi
sikrer en anden finansiering end
budgetrammen fra SK.
Drømmen er dog på sigt at skabe et større
område i Museum Silkeborgs store have – et
magisk børneunivers, hvor børnene kan
opleve og udforske kreative koncerter,
musikalske workshops, instrumentværksted,
musiklegeplads, dans mm. Med jazzens som
omdrejningspunkt.
Målet er, at børn og unge skal deltage aktivt
i festivalen og at både institutionerne,
børnene og deres forældre knyttes tættere til
festivalen. Denne indsats indgår også i
festivalens løbende generationsskifte, da
både børn og deres forældre er et vigtigt led
i denne målsætning.
RJF er bygget på værdier som åbenhed,
mangfoldighed, livskvalitet, kulturel læring
og fællesskab og det skal gennemsyre alt
hvad RJF gør - lige fra børnekoncerter og
familieoplevelser til samskabelse mellem
unge talenter og top-professionelle
jazzmusikere fra ind- og udland.
Samarbejde & Partnerskaber
RJF ønsker fortsat og fremadrettet at udvikle,
bidrage til, styrke og indgå i tværgående
samarbejder og partnerskaber mellem kunst,
kultur og kommune, samt handels- og
erhvervsliv, herunder:
 Jazzland
 Regatta
 Silkeborg – 175 år jubilæum
 Kultur på recept
 Kulturelle og kunstneriske
netværk/samarbejder
 Projektcenter for kulturproduktion
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20202021

Spor 1: Et kulturliv
i udvikling
Spor 3: Synlighed

Målet er:
 at få gode erfaringer og rykke tættere
på hinanden.
 at få noget til at ske i samarbejdet
mellem flere kulturaktører - jo bedre vi
er til det, jo højere kan vi række.
 at være med til at give kommunens
borgere følelsen af, at vi står sammen
om at skabe oplevelser og livskvalitet,
som i sidste ende forstærker Silkeborgs
brand og vækker den stolthed, som er
essentiel for at styrke fortællingen om
kulturoplevelser i kommunen.

Organisation
RJF står i 2020-2021 overfor en stor
organisatorisk omlægning i festivalens
sekretariat, i og med at Regattaen også skal
være en del af sekretariatets portefølje. Der
skal derfor ansættes flere for at vi kan
dække alle organisationens behov.

20202021

Dette giver anledning til at gentænke
organiseringen i sekretariatet, så ressourcer,
kompetencer og økonomi rækker længst
muligt. I den forbindelse har RJF bl.a. for
øje, hvordan visse opgaver og funktioner
evt. kan samles i et organ, der også kan
understøtte andre kulturaktiviteter i byen.

4. Økonomi
Tilskud i 2019 fra SK til RJF:
Tilskud
Sekretariat
Koncerter
Leje lagerlokaler
Særtilskud

Kr.
608.000
149.000
10.000
350.000
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Spor 1: Et kulturliv
i udvikling
Spor 2: Særlige
markører for
Silkeborgs kunstog kulturliv

I alt

1.117.000

Tilskuddets størrelse fastlægges ved vedtagelse af Silkeborg Kommunes
budget for 2020. Budgetforslaget ser ud som følger:
Tilskud
Sekretariat
Koncerter
Leje lagerlokaler
I alt

Kr.
608.000
149.000
10.000
767.000

Eventuelt tilskud fra SK´s Økonomi- og Erhvervsudvalg til markedsføring
bevilges efter konkret ansøgning.
RJF indsender regnskab til SK, når regnskaberne er godkendt af bestyrelsen.

5. Afrapportering og evaluering
RJF sender status på indsatser i 2020 og 2021 til SK henholdsvis 1.10.2020 og
1.10.2021.

6. Ikrafttræden og ophør
Aftalen træder i kraft, når SK og RJF har underskrevet aftalen.
Aftalen ophører pr. 31.12.2021.
Ny aftale indgås fra 2020.
RJF går i dialog med SK 1.4.2021 omkring ny aftale.

7. Godkendelse
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Underskrift, dato

Underskrift, dato

For Musikforeningen Riverboat

For Silkeborg Kommune

_________________________
Johanne Errboe

________________________
Johan Brødsgaard, udvalgsformand
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget

For Støtteforeningen Riverboat Music

__________________________
Johanne Errboe

________________________
John Bøgelund Frederiksen
Kultur- og Borgerservicechef
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8 Godkendelse af forslag til samarbejdsaftale for 2020
og 2021 med Riverboat Jazz Festival
8.2 - Bilag: Statusnotat for Riverboat Jazz Festival til Silkeborg Kommune, 2019
DokumentID: 8096349

Riverboat 2019
Når vi ser tilbage på årets festival, var det en festival velsignet med masser af sol og varme og
derfor mange gæster - både bysbørn og folk der kom langvejs fra. Det var glade dage i Silkeborg,
der viste sig fra sin bedste side med musik på åen, på hvert gadehjørne og en by der bare åndede
og summede af overskud og højt humør.
Årets satsning med Jazzland i Museum Silkeborgs forhave må også beskrives som en stor succes. I
ugen op til festivalen åbnede Jazzland op med børnejazz til alle institutionsbørn i kommunen, der
havde takket ja til at komme til de daglige 2 formiddagsforestillinger. Vi havde omkring 800 børn
igennem i løbet af denne uge inden Jazzland åbnede rigtig op for alle børn og deres familier, der
befolkede området til fulde fra fredag-søndag og som kun viser, at vi havde ramt et behov og en
lyst for børnefamilierne for at komme til jazz og dermed Riverboat. Vi havde lørdag og søndag 4
koncerter hver dag, men vi kunne have programsat dobbelt så meget, da publikum var med os. Vi
takker Silkeborg Kommune for at I var med til at løfte dette tiltag og dermed udfolde festivalen til
flere aldre.
Vores store udfordring i år var Bindslevs Plads. Vi havde i løbet af året arbejdet intenst på at få
lukket Amaliegade, der løber gennem pladsen, men det viste sig ikke muligt fra Silkeborg
Kommunes side, hvorfor vi til sidst måtte bruge pladsen anderledes end planlagt og håbet.
Kulturforvaltningen ville have betalt for at indleje en spektakulær Skyliner (telt/overdækning), der
kunne have overdækket pladsen, men uden at kunne lukke trafikken på pladsen, frafaldt de deres
tilbud. Derfor blev Bindslevs Plads en omkostningstung plads for os at drive, tilmed har pladsen så
store proportionale udfordringer, at vi kun kunne sætte et telt op i halv størrelse af, hvad vi havde
planlagt med. Teltet var derfor slet ikke stort nok til at huse hverken bands eller publikum.
Heldigvis var vejret jo så godt, så vi fyldte pladsen med masser af folk, med de kunne ikke se
orkestrene og lyden blev derfor også dårligere end håbet.
Dog kunne vi konkludere at publikum var med os omkring de nye initiativer på Bindslevs Plads.
Der kom en masse mennesker og vores intention med at kommunikere pladsen og et mere soulet
repertoire til segmentet på de 30-50 årige synes lykkes. De 2 store scener på Havnen og Torvet
havde fyldte telte til alle koncerter og afviklingen heraf gik som smurt. Publikum var her glade for
et repertoire der spændte bredt fra den traditionelle jazz til mere moderne verdensmusik.
Alt i alt gik festivalen godt. Ambitionen i år har været at åbne festivalen mere op for et bredere
publikum og det synes vi, at vi kan konkludere at være lykkedes med. Denne ambition skal ses
som en bevægelse, som vi har et stort ønske om at udfolde yderligere over de næste år. Men når
man ser på regnskabet, må vi konkludere at vi har brugt for mange penge og det er der flere
grunde til, som vi vil redegøre for i det følgende:
Udgifterne på Bindslevs Plads blev selvsagt meget større end forventet og budgetteret – i
omegnen af 100.000 kr, som hovedsagelig var til opbygning af scene-område, overdækning/telte
og indretning af pladsen.
Generelt havde vi øgede udgifter til opbygning og udstyr. En del af forklaringen skal dog her findes
i, at udgifterne til Jazzland ikke findes i et særskilt budget, men trukket på denne konto, selvom
det ikke er en del af det oprindelige budget. Det er i omegnen af de 100.000,00 kr af
overskridelsen.

Vi havde også øgede udgifter til overnatning og forplejning af musikere, der også sprængte sit
budget med godt 120.000 kr. Et nyt tiltag i 2019 var forplejning af internationale og nationale
orkestre (Ikke dem fra Silkeborg). For næsten alles vedkommende, betød det ét måltid pr. dag de
spillede på festivalen i de frivilliges område “Riverside”. Det var et populært tiltag og rigtig mange
musikere benyttede sig af tilbuddet. Det gav god synergi mellem musikere og hjælpere og det
bragte musikerne endnu tættere på festivalen, men det var et dyrere tiltag end beregnet.
Orkestret Sant Andreu fra Spanien havde større krav til forplejning end Riverside opfyldte, mange
allergikere og vegetarer betød, at vi måtte tilkøbe særlig forplejning til dem meget sent i
forberedelserne. I øvrigt stillede de også krav om, at vi sørgede for alle dagens 3 måltider.
Også orkestrets overnatning blev dyrere sent i planlægningen, da dirigent og lydtekniker ikke
kunne bo på vandrehjem sammen med resten af flokken.
Også deres udgifter til transport blev mere end budgetteret, da de er en så stor gruppe, der skal
rejse sammen. Derfor beløb deres ekstra omkostninger til transport, logi og forplejning op på
80.000 kr, - mere end budgetteret.
Den væsentligste budgetoverskridelse er på musikerbudgettet, som skyldes for mange sene
ændringer/tilføjelser i musikprogrammet, ekstra orkestre til sejladser og koncerter, der ikke er
blevet opdateret i budgettet løbende. På papiret er det en meget iøjefaldende overskridelse af
denne post. Men en del af forklaringen er også, at de 200.000,- af overskridelsen er musikken i
Jazzland, som ikke har en særskilt budgetpost. Dette er dog indenfor budget. Vi har fået 350.000,til at lave Jazzland for fra Spar Nord fonden samt Silkeborg Kommune – og derfor må Jazzland ses
som fuldt finansieret.
På øl-budgettet ser vi også en budgetoverskridelse i øjnene. Vi har desværre svært ved at forklare
denne budgetoverskridelse, da vi har solgt i omegnen af det vi skal sælge og vi burde derfor ikke
bliver overrasket her. Vi kan kun sige, at det betyder, at vi skal dykke mere ned i vores aftale med
Tuborg og se mere på vores dækningsbidrag og om vi prismæssigt ligger det rigtige sted.
Vi prioriterede at markedsføre festivalen mere end først budgetteret og planlagt, da de afsatte
midler nærmest var spist op af nogle faste aftaler til indlæg i Ekstraposten samt takke-annoncer til
vores sponsorer. Vi brugte derfor penge på nogle gode tilbud på helsides annoncer i 2 x JP,
Stiftidende, 2 x Politiken, annonce i SAS bladet samt et europæisk jazz-tidsskrift. Derfor er der
brugt mere end 60.000 kr mere end budgetteret på denne post.
Fremadrettet har dette års resultat betydet, at vi vil sadle om på flere parametre. Silkeborg
Kommune har for budgetåret 2020 minimeret vores budget med 350.000 kr, hvilket kommer til at
have store konsekvenser for Riverboat, ligesom at vi heller ikke er sikret en ekstra-indtægt fra
afvikling af større koncerter som Nephew i 2019.
Et helt stort fokus-punkt for 2020 er derfor økonomistyringen, da 2019 har været et dyrt læringsår
på denne konto. Mange procedurer, ansvarsområder, arbejdsgange mm vil vi rydde op i og
gentænke. Det er en udfordring at drive festival på de præmisser vi gør – hvor vi er i byens rum,
med fri adgang og i vejrgudernes magt.
Generelt vil vi intensivere vores indsats på at opsøge nye sponsorer og gerne de større af slagsen,
således vi hele tiden arbejder på en mere solid økonomi.
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10.1 - Bilag: Sorring LAN Party - Ansøgning til de Frie Kulturelle Midler
DokumentID: 8047710

Til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Att: Johan Brødsgaard

Ansøgning om tilskud til Sorring LAN Party 2020 (SLP)
STIF (Sorring-Toustrup Idrætsforening) og SLP ansøger om tilskud på kr. 70.000,- til leje af telt og
generator ifm. afvikling af Sorring LAN Party 2020. Se vedhæftede budget.
Alternativt leje af telt og generator via Silkeborg Kommune, og dermed en momsbesparelse for
eventet!

Baggrund
SLP er kommet med i ”Superligaen” indenfor e-Sport (CS Tour - Danish National CS Tour).
Kravet for at kunne være en del af dette er, at der min. skal være 300 pladser og en præmiesum
på min. kr. 25.000.
Det er kun muligt at opnå så mange pladser i STIF Hallen, hvis scene og bespisningsområde flyttes
ud i telt i forlængelse af hallen. Desuden skal der lejes generator, for at kunne levere nok strøm til
området.
Eventet er både for bredden og eliten.
Deltagerne fra bredden får mulighed for at følge de større nationale hold, samt flere kendte
streamere/youtubere, og samtidig muligheden for at møde andre, med interesse for e-Sport.
Historien
SLP har siden 2015 udviklet sig til det største LAN i Østjylland, med deltagelse af flere af de bedste
nationale hold i Danmark.
SLP startede i 2015 i Sorring Forsamlingshus.
Allerede fra 2016 var det nødvendigt at flytte arrangementet til STIF Hallen grundet øget
deltagerantal.
Arrangementet har udviklet sig progressivt siden starten, og i 2019 var der 285 deltagere. LAN’et
er flere gange vurderet som det bedste af de mindre LAN i Danmark, og dette har gjort, at LAN’et
nu er blevet optaget i ”Superligaen” CS Tour 2019/2020.
Dette er ikke mindst sket på baggrund af eventmanager Rasmus Hoberg’ vedholdende arbejde
med at netværke og stå til rådighed som turneringsadministrator/producer på de største danske
LAN’s.

Rasmus Hoberg samarbejder med STIF omkring afviklingen at LAN’et. Et evt. overskud vil tilfalde
STIF og målrettes e-Sports-afdelingen i STIF.
Den lokale tilknytning
Brandet SLP er opstået i et samarbejde mellem STIF og evenmanager Rasmus Hoberg, der ejer
brandet SLP. Der er en stor lokal opbakning, og ifm. med tilrettelæggelsen og afviklingen af LAN’et,
er der tilknyttet op mod 100 frivillige fra både lokalområdet og resten af kommunen.
Sidste år var bespisningsområdet/barområdet oprettet i et mindre partytelt udlånt af Sorring
Teltholderforening.
Det gav en forholdsvis stor søgning fra lokalområdet og dermed salg af gæstebilletter. Vi vil derfor
i år gøre endnu mere, for at ”lokke” folk fra både lokalområdet og kommunen til at komme og se,
hvad et LAN er.
Desuden indgik SLP et samarbejde med JN Data som Charity Sponsor for 10 unge mennesker.
Disse fik derved chancen for at komme til et LAN. Kommunens unge-rådgiver var ligeledes inde
over dette.
Samtidig vil vi også gerne give vores sponsorer en bedre oplevelse med bl.a. rundvisning både
foran og bagved scenen, streamingområdet og tv-produktionen.
Det kan evt. også komme på tale med et foredrag for sponsorer og øvrige interesserede om,
hvordan udviklingen indenfor e-Sport er stigende, og potentialet for reklamer/synliggørelse
dermed vil kunne give virksomhederne en større seerskare på de digitale medier.

Styregruppe/arrangementsudvalg
Styregruppen består af 6 medlemmer:
Rasmus Hoberg – Eventmanager og hovedansvarlig
Thue Lindballe – Formand for STIF
Dorthe Staunstrup – Kasserer STIF
Jørgen Wachs – Sekretær og ansvarlig for kontakt med STIF Hallen
Hanne Hoberg – Sponsoransvarlig
Aage Hoberg – Sikkerhedsansvarlig og hovedansvarlig for kontakt med myndigheder
Sponsorer
Der rettes henvendelse til både lokale og nationale firmaer, med henblik på sponsorkontrakter.

For de større firmaer, vil der være mulighed for at blive hovedsponsor for en eller flere
turneringer.
De lokale sponsorer støtter gerne med kr. 500,- - kr. 1.000,Afsluttende bemærkning
Vi håber I vil se velvilligt på denne ansøgning, og dermed være med til at sætte Silkeborg
Kommune på landkortet, som en kommunen der både tilbyder Outdoor-aktiviteter og
arrangementer som Riverboat samt e-Sport for både bredden og eliten.
Desuden passer eventet ind under punkt 5 i Handleplan 2019, hvor der står:
5. Events Silkeborg Kommune skal have markante idræts- og fritidsevents, som både giver international
genklang, men også skaber gode oplevelser lokalt for vores borgere og foreninger.

Dette vil selvfølgelig også være med til at udvide kendskabet til Sorring som e-Sports by.
Skulle der være spørgsmål til noget af ovenstående, er I meget velkommen til at vende tilbage.
Venlig hilsen
Aage Hoberg
Tlf. 30 68 23 71
Bilag:
Budget 2020
Sponsorbrochure 2020
Tilbagemelding til sponsorer 2019
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10.2 - Bilag: Sorring LAN Party - Budget 2020
DokumentID: 8047715

Budget Sorring LAN Party 2020
Udgifter
Turneringer
Streamere
Kenneth Bekke (Internet)
Rengøring mm
Armbånd
Pokaler
Storskærm, Scene og Strømovervågning
Cocio Crash cocioer
T-shirts
Turneringsadministration + Servers
Drikkevarer/kaffe til crew
Skole
Afskærmning mellem borde
Diesel til generator
Crew/vagt veste
Computer - Scene
Produktion
Generator
Gaffatape
Backup net
Caster(e)
Markedsføring
Uforudsete udgifter
Telt
STIF
Eventmanagement

kr. 50.000
kr. 3.000
kr. 10.000
kr. 2.000
kr. 1.500
kr. 1.500
kr. 20.000
kr. 0
kr. 0
kr. 7.000
kr. 2.500
kr. 17.400
kr. 2.000
kr. 3.000
kr. 0
kr. 5.000
kr. 6.000
kr. 13.000
kr. 500
kr. 0
kr. 7.000
kr. 2.000
kr. 5.000
kr. 43.750
kr. 3.000
kr. 20.000

Udgifter i alt

kr. 225.150

Indtægter
Art
Team-billetter
Standard-billetter
Gæste-billetter
Overnatning (pr nat)
Sponsor

Antal
80
240
100
696

Pris pr billet
kr. 399
kr. 299
kr. 50
kr. 25

kr. 31.920
kr. 71.760
kr. 5.000
kr. 17.400
kr. 25.000

Indtægter i alt

kr. 151.080

Over-/underskud

kr. -74.070

10 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sorring LAN
Party
10.3 - Bilag: Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd - Sorring LAN Party
DokumentID: 8055394

Silkeborg Kulturråd har modtaget en støtteansøgning til udtalelse fra Sorring LAN party 2020.
Arrangementet er et idrætsarrangement indenfor diciplinen E-sport og en del af CS – Tour – Danish
National CS Tour og dermed underlagt denne organisations regelsæt og krav til financiering m.m..
Ansøgeren henviser til en formulering i Silkeborg Kommunes Handleplan 2019 for Idræts og
fritidspolitik, som er en særskilt handleplan der ikke er inkluderet i den kulturpolitiske plan
Kultursporet 2017 – 2024.
Silkeborg Kulturråd finder derfor at ansøgningen ikke er indenfor rådets område og opdrag og
dermed mulig at vurdere som kulturel eller kunstnerisk projekt.
Rådet bemærker i øvrigt at arrangementet med aflønning af en eventmanager og turneringsreglerne
om en præmiesum, må betragtes som kommercielt og at der ligeledes forekommer en tæt familiær
sammenhæng mellem familie/arrangør/kommercielle interesser.
Med venlig hilsen
Silkeborg Kulturråd
Karsten Petersen (Formand). Steen Hovmand, Svend Jacobsen, Mette Mailund Strong, Mette Østergaard, Jette Falster,
Tommy Nielsen, John B. Hahn.

11 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sind søger
tilskud til Handijazz
11.1 - Bilag: ansøgning til Handijazz 2020 Silkeborg kommune kulturudv.t
DokumentID: 8128570

Silkeborg den, 15.11.2020.
Til

Silkeborg kommune, Kultur, fritid og idrætsudvalget.
Att Helle Zakarias Bloch.

På vegne af Handijazz, Sind Silkeborg søger vi om tilskud til at afvikle Handijazz 2020 torsdag i
samme uge, som Riverboat.
Handijazz har igennem ca 13 år været afviklet i Grønnegade ved tidligere Frydenlund på P-pladsen.
Handijazz henvender sig primært til både psykisk og fysisk udfordrede unge og voksne, men der er
adgang for alle.
Det er et velbesøgt arrangement, som med årene har udviklet sig til et professionelt og særligt
musik event, til en målgruppe, der ikke ofte bliver tilgodeset.
Specielt har Jazzbandet ”Primo Junior”, der har spillet de sidste 4-5 år, været dygtige til at rumme
og agere med publikum. De har allerede lovet at komme i 2020.
Vi har et godt samarbejde med Riverboat sekretariatet, men vi skal finde økonomi til musik, telt og
borde/stole mm.
For at kunne afvikle Handijazz i 2020, har vi budgetteret med ca 31000,Vi søger selvfølgelig flere om hjælp, men selv et mindre beløb vil gavne.
I tilfælde af, at arr. ikke bliver til noget, refunderer vi beløbet.

Med venlig hilsen
På Handijazz vegne
Greta Haagen
Kastanievej 9, Salten
8653 Them
Bestyrelsesmedlem i Sind Silkeborg.
Email greta.haagen@gmail.com
Tlf 20931640

11 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sind søger
tilskud til Handijazz
11.2 - Bilag: Kulturrådet udtalelse ansøgning Handijazz 18.11.19
DokumentID: 8115977

Udtalelse vedrørende ansøgning Handijazz 2020

Foreningen Sind Silkeborg ansøger om støtte til afvikling af arrangementet Handijazz i forbindelse
med Riverboat Jazzfestival.
Handijazz er et særligt tilbud til unge og voksne med psykiske og fysiske udfordringer, der oplever
vanskeligheder ved at deltage i større åbne arrangementer med mange mennesker og svært
overskuelige sammenhænge.
Handijazz tilbyder denne særlige gruppe mulighed for at opleve jazz under Riverboat Festivalen
under trygge rammer og dermed indgå i et folkeligt fællesskab, som er en væsentlig del af
festivalens særlige kvalitet.
Handijazz engagerer jazzbands som har en god forståelse for og indlevelse i dette publikums
særlige forudsætninger og behov under et sådant arrangement.
Silkeborg Kulturråd finder at arrangementet Handijazz er et arrangement der giver en særlig gruppe
borgere mulighed for at opleve jazz af høj kvalitet og mulighed for at indgå i et berigende
fællesskab med ligesindede.
Vi finder derfor ansøgning støtteværdig.

Silkeborg Kulturråd
Karsten Petersen (formand), John B. Hahn (kasserer) Mette Mailund Strong, Mette Østergaard, Svend Jacobsen, Steen
Hovmand, Tommy Nielsen, Jette Falster.

11 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sind søger
tilskud til Handijazz
11.3 - Bilag: Handijazz budget 2020
DokumentID: 8140600

Budget for handijazz 2020
Band "Primo Junior"
Telt og borde
Kaffe, the og blomster til pynt
Sponserbanner

14000
12000
2000
2500

i alt

30500

Cvr nr

36648465

Sinds cvr nummer.

12 Ansøgning - De frie kulturelle midler - B'Sharp
Bluesklub
12.1 - Bilag: B'Sharp jubilæumsbog budget
DokumentID: 8094423

Budget
INDTÆGTER
Ansøgt offentlige tilskud
Tilskud fra fonde
Egenfinansiering
Estimeret overskud fra salg af udgivelser

20.000
50.000
50.000
50.000

Indtægter i alt

170.000

UDGIFTER
Løn og honorarer
Publikationsomkostninger (layout, tryk mv.)
Markedsføring

120.000
80.000
15.000

Udgifter i alt

215.000

Foruden har vi også søgt andre fonde til at dække vores udgifter i forbindelse med
udgivelsen af jubilæumsbogen. Her tænker vi især på lokale og regionale fonde der støtter
musik og kultur.
Vi har søgt støtte hos bl.a.
Nordea Fonden, Bilernes Hus Silkeborg, Ny Carlsberg fondet, Dansk Musiker Forbund,
Koda, Tuborg fonden, Dansk Jazz.

12 Ansøgning - De frie kulturelle midler - B'Sharp
Bluesklub
12.2 - Bilag: B’Sharp bluesklub - udtalelse fra Lis Thavlov
DokumentID: 8082488

B’sharp bluesklub 25 år
For 25 år siden gik fire ildsjæle sammen om at stifte ”B’Sharp Rhythm & Blues
Association” Og det viste sig at være en holdbar idé. B’Sharp er her endnu og
er Danmarks ældste bluesforening.
Musikforeningen har valgt at markere sit 25 års jubilæum med en meget fin
historisk publikation. Den er velskrevet og velkomponeret – erindringer
blander sig med facts, så læseren rives med af fortællingen. Det er blevet til
hundredvis af koncerter i foreningens regi – og her får vi et indblik i
stemningen og musikken ved nogle af disse aftener.
Det foreliggende jubilæumsskrift er et vigtigt stykke ”lokalhistorie” / lokal
musikhistorie. Man får som læser et klart billede af musiklivet, der udspiller sig
omkring Rampelys i Silkeborg op gennem 1990’erne og frem og det får
hermed min bedste anbefaling.
Lis Thavlov
Silkeborg Arkiv

13 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Folk Club
13.1 - Bilag: Ansøgning om underskudsgaranti, Silkeborg Folk Club
DokumentID: 8079845

Ansøgning om underskudsgaranti:
Folk Fest IV 2020, på Rampelys
arrangør: Silkeborg Folk Club
Att. Silkeborg kultur og borgerservice.
SFC vil gerne ansøge om underskudsgaranti til vores Folk Fest koncert på Rampelys februar 2020.
Theme i år er Amerikansk Folk Musik, og vi vil forsøge at bruge international musiker i år fra
Norge og USA til Silkeborg.
Det er vores 5. Folk Fest og 2019 var den største satsning med 23 børn fra Uummannaq og
Kronprinseparrets kulturpris vinder fra Grønland, Nive Nielsn.
Det var en stor succes med følgende koncerter i Balle Kirke, Langsøskolen, Rampelys og Dokk 1.
I år vil vi også forsøge med workshops sammen med den kreativ skole.
Budgettet:
Musiker honorar:
Leje af Rampelys
Lydmand
Annoncering
Billet indtægter

16.000,2.500,2.300,2.000,-8.000,-

Manglende støtte

-14.000,-

Baggrund:
Foreningen Silkeborg Folk Club blev stiftet 2016. Ideen til festivalen opstod som et ønske fra lokale
folkemusikgrupper, om at komme noget mere ud og spille. Foreningens formål er også at udbrede
kendskabet til dansk og udenlandsk folkemusik i det midtjyske (Silkeborg og omegn) ved en årlig
tilbagevendende festival og andre mindre koncerter i løbet af året.
Silkeborg Folk Club vil gerne lave koncerter for byens borger som først og fremmest skal være med
lokale solister og grupper, men også amatører og professionelle folkemusikgrupper fra hele landet
eller verden for den sags skyld.
Vores arrangement er sat på kalenderen til februar 2020… så et hurtig svar vil være hjælpsom med
hensyn til booking.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsens formand, Silkeborg Folk Club
Robert Thompson
27.10.2019

13 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Folk Club
13.2 - Bilag: Folk Fest budget 2020
DokumentID: 8129399

Folk Fest – Budget
Udgifter
Musiker honorar
Leje af Rampelys
Lydteknisk assistance
Annoncering
I alt

16.000,00
2.500,00
2.300,00
2.000,00
22.800,00

Indtægter
Billetindtægter
Støtte/underskudsgaranti
Egenbetaling
I alt

8.000,00
14.000,00
800,00
22.800,00

13 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Folk Club
13.3 - Bilag: Udtalelse Silkeborg Kulturråd, Silkeborg folkfestival
DokumentID: 8100346

Udtalelse vedr. ansøgning fra Silkeborg Folk Club.
Silkeborg Folk Festival ansøger om underskudsgaranti til arrangementet Folk fest IV samt en
workshop i samarbejde med Den Kreative Skole.
Festivalen har været et årligt tilbagevendende arrangement siden 2016 som tidligere bl.a. har
engageret grønlandske musikere og grønlandske børn, ligesom Silkeborgs folkemusikmiljø har
været præsenteret. I 2020 vil temaet være amerikansk folkemusik.
Kulturrådet finder at arrangementet er af væsentlig betydning idet det repræsenterer en genre, som
ellers kun i begrænset omfang er repræsenteret i Silkeborgs Kulturliv.
Kulturrådet finder derfor arrangementet støtteværdigt.
Silkeborg Kulturråd

14 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Kammerorkester
14.1 - Bilag: AnsøgSilkKommune2020
DokumentID: 8074038

Johan Hansen
Kasserer for Silkeborg Kammerorkester
Lysbrogade 42C, 8600 Silkeborg
mobil 20718315
Hjemmeside: http://silkeborgkammerorkester.wordpress.com
CVR nr. 32167217.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.

Silkeborg d.30-10-2019
Undertegnede ansøger hermed på Silkeborg Kammerorkesters vegne om tilskud/Underskudsgaranti
til vores koncertaktiviteter for året 2020.
Vi søger om støtte til, i foråret 2020, at kunne præsentere et program med værker af de mest kendte
barokkomponister. Vivaldis koncert i d-mol for 2 violiner, cello samt strygeorkester. Bachs 3.
Brandenburg koncert i G-dur. Herudover har vi planer om at opføre nogle af de mest kendte arier i
samarbejde med vores lokale solist Mette Østergård. Dette program kræver, udover solisten, fire
professionelle assistenter. Koncerten vil blive opført to gange, dels i JMT og et andet spillested i
omegnen.
I efteråret 2010 planlægger vi en koncert, hvor vi vil samarbejde med et Silkeborgkor om at opføre
et af de større kororkesterværker. Hovedværket kunne være Faurés Requiem, suppleret med et andet
kororkester værk. Dette program kræver assistance fra to sangsolister samt 4 assistenter til
orkesteret. Koncerten vil blive opført i en af Silkeborgs hovedkirker.
Budgettet for 2020 er vedhæftet.
Som det fremgår af koncertøkonomi budgettet (faneblad 3), vil vi for de planlagte aktiviteter i
foråret have et budgeteret underskud på vores koncerter på 17.500,- kr., og 21.500,- kr. i efteråret.
Vi søger derfor om tilskud /Underskudsgaranti på kr. 39,500- for året 2020.
Vores foreløbige regnskab/budget for 2019 er også vedhæftet.
Med venlig hilsen, idet vi håber på et positivt tilsagn.
Johan Hansen

Silkeborg Kammerorkester har gennem årene udviklet et samarbejde med udenlandske og
landskendte danske musikere, for at præsentere den klassiske musik i Silkeborg. Vi er det eneste
orkester med hjemadresse her, som i mere end 50 år har præsenteret byens borgere for den klassiske
musik.
Vi har gennem årene haft deltagelse af elever fra Den Kreative Skole og unge under uddannelse
samt flygtninge. De har deltaget vederlagsfrit for at fastholde og stimulere deres interesse for den
klassiske musik. Vi lægger stor vægt på denne del af orkesterets aktivitet.

14 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Kammerorkester
14.2 - Bilag: SKObudget 2019
DokumentID: 8143363

SKO budget/regnskab 2019
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

B
Januar

C
Februar

D
Marts

E

F

April

G

Maj

Juni

Sidst revideret 28-10-2019,JPH

H

I
August

Juli

J
K
September Oktober

L
M
N
November December Sumeringer 2019

Indtægter

Primo saldo
Diverse sponsorer:

56.157,81 56.157,81 55.507,06

Medlemskontingent:
forår
Efteår
Koncertindtægter:

53.980,43

52.608,13 36.798,13 36.237,05 36.237,05

36.237,05

35.627,44

39.027,44 37.127,44
36.600,00

19.200,00
17.400,00
-22.472,30

Koncerter forår

-20.572,30

Koncerter efterår

-21.900,00

Tilskud til koncerter(silkeborg Kommune)
Øvrige indtægter:

0,00

20.000,00

199,25

69,25
0,00

Indtægter i alt

0,00

199,25

Udgifter
Gebyr, grundbeløb Jyske bank
Gebyr, netbank

Renter (Jyske Bank)
Gebyrer mobil bank
Generalforsamling
AOF
DAOS
Node kopiering
Nodeleje
Nodeforsendelser
Representation (gaver/forplejning medlemmer
Diverse
Udgifter I alt

0,00

0,00

-1.372,30

0,00

-300,00
-250,00
-51,18
-27,00
-585,45

69,25

0,00

0,00

-300,00
-250,00
-53,33
-27

0,00

17.400,00

-1.900,00

-300,00
-250,00
-34,61
-25,00

-15.810,00

14.396,20

-300,00
-250,00
-50,00
-25,00

-1.200,00
-1.000,00
-189,12
-104,00
-585,45
-29.810,00
-850,00
0,00
0,00
0,00
-313,00
0,00

-625,00

-34.051,57
-19.655,37

-14.000,00

-850,00

-313,00

-850,00 -1.526,63

0,00 -15.810,00

-630,33

0,00

0,00

-609,61 -14.000,00

0,00

Ultimo saldo

56.157,81 55.507,06 53.980,43

52.608,13

36.798,13 36.237,05 36.237,05 36.237,05

35.627,44

39.027,44

37.127,44 36.502,44

Indestående i bank konto:
Kontant beholdning
Regnskab revideret : Dato/Sign

51.457,81 50.807,06 49.280,43
4.700,00 4.700,00 4.700,00

51.908,13
700,00

36.098,13 35.537,05 35.537,05 35.537,05
700,00
700,00
700,00
700,00

34.927,44
700,00

38.327,44
700,00

36.427,44 35.802,44
700,00
700,00

14 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Kammerorkester
14.3 - Bilag: SKObudget 2020
DokumentID: 8143364

SKO Budget 2020
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

B
Januar

C
Februar

D
Marts

E

F

April

Sidst revideret 28-10-2019,JPH

G

Maj

H

Juni

I
August

Juli

J
K
September Oktober

L
M
N
November December Sumeringer 2020

Indtægter

Primo saldo
Diverse sponsorer:

36.502,44 36.502,44 35.652,44

Medlemskontingent:
forår
Efteår
Koncertindtægter:

34.438,81

53.638,81 37.828,81 37.198,48 36.698,48

36.698,48

36.088,87

39.478,87 39.478,87
38.400,00

19.200,00
19.200,00
0,00

Koncerter forår

-17.500,00

Koncerter efterår

-21.500,00

Tilskud til koncerter(silkeborg Kommune)
Øvrige indtægter:

17.500,00

21.500,00
0,00

Indtægter i alt

0,00

0,00

Udgifter
Gebyr, grundbeløb Jyske bank
Gebyr, netbank

Renter (Jyske Bank)
Gebyrer mobil bank
Generalforsamling
AOF
DAOS
Node kopiering
Nodeleje
Nodeforsendelser
Representation (gaver/forplejning medlemmer
Diverse/ekstraordinære
Udgifter I alt

0,00

0,00

19.200,00

0,00

-300,00
-250,00
-51,18
-27,00
-585,45

0,00

0,00

0,00

-300,00
-250,00
-53,33
-27

0,00

19.200,00

0,00

-300,00
-250,00
-34,61
-25,00

-15.810,00

38.400,00

-300,00
-250,00
-50,00
-25,00

-1.200,00
-1.000,00
-189,12
-104,00
-585,45
-31.620,00
-850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00

-625,00

-36.048,57
2.351,43

-15.810,00

-850,00

-500,00
-850,00 -1.213,63

0,00 -15.810,00

-630,33

-500,00

0,00

-609,61 -15.810,00

0,00

Ultimo saldo

36.502,44 35.652,44 34.438,81

53.638,81

37.828,81 37.198,48 36.698,48 36.698,48

36.088,87

39.478,87

39.478,87 38.853,87

Indestående i bank konto:
Kontant beholdning
Regnskab revideret : Dato/Sign

35.802,44 34.952,44 33.738,81
700,00
700,00
700,00

52.938,81
700,00

37.128,81 36.498,48 35.998,48 35.998,48
700,00
700,00
700,00
700,00

35.388,87
700,00

38.778,87
700,00

38.778,87 38.153,87
700,00
700,00

14 Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg
Kammerorkester
14.4 - Bilag: Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd, Silkeborg Kammororkester
DokumentID: 8100369

’

Silkeborg Kammerorkester ansøger om støtte til afvikling af to koncerter i 2020.
Kulturrådet finder, at der er tale om 2 arrangementer af høj kunstnerisk kvalitet, som
involverer både lokale kor og orkestre i Silkeborg.
Vi finder derfor at arrangementerne er støtteværdige.
Det skal desuden bemærkes at Mette Østergaard var inhabil ved kulturrådets
behandling af ansøgningen.
Silkeborg Kulturråd

15 Drøftelse om opfølgning på rammeaftale mellem
Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset,
Silkeborg
15.1 - Bilag: Talmateriale for JMT og Kedelhuset til brug ved dialogmøder
DokumentID: 7988788

Talmateriale vedrørende Jysk Musikteater og Kedelhuset til
brug ved dialogmøder

Talmateriale er udarbejdet af Jysk Musikteater.

Indtægter og udgifter
Indtægter
Beregnet salsleje i forbindelse med egne arrangementer er ikke medregnet.
I 1.000 kr.
Driftstilskud
Driftstilskud Kedelhuset
Tilskud musical
Honorarstøtte
Egne indtægter
Egne indtægter Kedelhuset
Egne indtægter musical
I alt indtægter
Udgifter
Beregnet salsleje i forbindelse med egne arrangementer er ikke medregnet
I 1.000 kr.
Driftsudgifter
Finansielle udgifter
I alt
Afskrivninger
I alt udgifter
Finansiering af samlede udgifter og indtægter
Beregnet salsleje i forbindelse med egne arrangementer er ikke medregnet

Procentfordeling
Udgifter
Silkeborg Kommune
Fonden Musik- og Teaterhuset
Indtægter
Silkeborg Kommune
Fonden Musik- og Teaterhuset

Lejeindtægter og foreningsaftalen
Lejeindtægter
I 1.000 kr.
I alt lejeindtægter
Samlet reduktion til foreninger som følge af foreningsaftalen
1 1.000 kr.
Samlet reduktion i husleje
til foreninger

Gæld, ejendomsværdi og egenkapital
Udvikling i gældsforpligtelser (prioritetsgæld)
1 1.000 kr.
Prioritetsgæld pr. 31.12.
Afdrag
Ejendomsværdi
I 1.000 kr.
Ejendomsværdi
(regnskabsmæssig)
Ejendomsværdi (offentlig
vurdering)
Egenkapital
I 1.000 kr.
Egenkapital

Besøgstal, arrangementer og arrangører
Besøgstal
Antal besøgende
Antal besøgende i alt
Antal besøgende til offentlige
kulturarrangementer
Antal besøgende til konference
og mødevirksomhed
Antal besøgende til offentlige
kulturarrangementer – i Jysk
Musikteater
Antal besøgende til offentlige
kulturarrangementer – i
Kedelhuset
Antal besøgende til konference
og mødevirksomhed - i Jysk
Musikteater
Antal besøgende til konference
og mødevirksomhed – i
Kedelhuset
Offentlige kulturarrangementer i Jysk Musikteater
Arrangør

Antal
kulturarrangementer

Jysk Musikteater
Kedelhuset
Foreninger
Skoler
Andre arrangører
Antal kulturarrangementer i alt
Besøgstal
Gennemsnitligt besøgstal
Offentlige kulturarrangementer i Kedelhuset
Arrangør

Antal
kulturarrangementer

Jysk Musikteater
Kedelhuset
Foreninger
Skoler
Andre arrangører
Antal kulturarrangementer i alt
Besøgstal
Gennemsnitligt besøgstal
Konference- og mødevirksomhed
Lokale
Foyer

Antal konference
arrangementer

Lille sal
Store sal
Kedelhuset
Antal arrangementer i alt
Besøgstal
Heraf besøgstal i Kedelhuset

Offentlige kulturarrangementer afholdt i Jysk Musikteater fordelt på arrangør og
arrangementstype

Arrangementstype og
arrangør

Jysk
Musikteater

Kedelhuset

Foreninger

Skoler

Andre

Total

Søndagscafé/foredrag
Messe
Foyerkoncert
Stand up comedy
Koncert
Opera/operette
Ballet
Teater
Musical
Show
Dans
Andet

I alt

Offentlige kulturarrangementer afholdt i Kedelhuset fordelt på arrangør og
arrangementstype

Arrangementstype og arrangør
Søndagscafé/foredrag
Stand up comedy
Koncert
Teater
Andet

I alt

Jysk
Kedelhuset Foreninger
Musikteater

Skoler

Andre

Total

Eget repertoire
Jysk Musikteater. Liste over egne arrangementer:

Kedelhuset. Liste over egne arrangementer:
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Kulturpuljer 2019 - status
pr. 27.11.2019
Budget 2019

Budget

Ungepuljen
Muffis: Rock The Region
Emma Andersen og Anne Gjørup: Litteraturfestival SilkeOrd
Emanuel Paulo: Sommerfestival
Henrik Vedel: Live session video
Mirror To The Moon: Støtte til produktion af EP
Hajn: en ung musikalsk ildsjæl
Bevilget tilskud i alt

51.000 kr.

Kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse
Sinding Kulturforening: Koncert Ester Brohus
Sinding Kulturforening: Krabasken opfører Melodi Grandprix 50 år
Vium-Hvam Kultur og Multihus: Foredrag med Per Larsen
Thorning Forsamlingshus: Koncert Nalle and his cracy Ivans
Thorning Forsamlingshus: Koncert Allan Taylor
Salten Borgerhus: Kim Larsen mindeaften m. Anders Munch
Sinding Kulturforening: Foredrag Jørgen Skouboe
Vium-Hvam Kultur og Multihus: Kim Larsen mindeaften
Vium-Hvam Kultu og Multihus: Foredrag Ruth Brik Christensen
Gjessø Forsamlingshus: Koncert med Sunny
Vinding: Koncert med Nalle and his crazy Vikings
Bevilget tilskud i alt

76.000 kr.

De Frie Kulturelle Midler
Teater
Silkeborg Teaterkreds: Flydende teater
Magistraten
Tilskud til teater i alt
Musik
Silkeborg Folk club: Folkfestival
Kunstnerkollektivet: Schubertiadekoncert
SIND: Handijazz koncert
Silkeborg Motetkor: Koncert Silkeborg Kirke
Foreningen Norden: Koncert med Nordens Tone
Silkeborg Classic: Silkeborg Classic Concerts

Bevilget
tilskud

Restbudget
23.400 kr.

4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
27.600 kr.
34.278 kr.
4.600 kr.
2.070 kr.
4.324 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
4.600 kr.
3.220 kr.
2.760 kr.
1.748 kr.
4.600 kr.
41.722 kr.
871.000 kr.

1.714 kr.
29.750 kr.
75.000 kr.
104.750 kr.

14.700
3.332
8.820
13.230
4.900
29.400

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Rampelys: Koncerter under Folkemødet 2019
Tilskud til musik i alt

29.400 kr.
103.782 kr.

Kunstudstillinger
Keramisk værk Poggi Italien: Keramisk værk
Institut Funder Bakke: Kunstudstillinger og festival ny klassisk musik
Museum Silkeborg: Udstilling Eventyrdronningen
Kunstnergruppe Sejs-Svejbæk: Midsommerkunstudstilling
Disponeret til kunst i byrummet
Tilskud til kunstudstillinger i alt

50.000 kr.
46.000 kr.
69.000 kr.
9.200 kr.
300.000 kr.
474.200 kr.

Andet
Disponeret til kulturelle aktiviteter i Kjellerup
Lagerleje Thorning Friluftsspil
Lagerleje Riverboat
Kulturprisarrangement
Dansk-Ungarsk Venskabsforening: Rejse til Ungarn
Jørgen Michaelsen: Udgivelse af bogen "På streg med livet"
Alderslyst Action 2019
Tilskud til andet i alt

50.000 kr.
30.000 kr.
9.200 kr.
37.554 kr.
9.200 kr.
9.200 kr.
41.400 kr.
186.554 kr.

Disponeret af frie midler i 2020
Silkeborg Classic: Historien om en soldat

65.000 kr.
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Årshjul Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2020
Revideres løbende – senest 26. november 2019
EMN-2017-07099
Dialogmøder på udvalgsmøder
Udvalget får mulighed for at drøfte indholdet af dialogmøderne på det forudgående, ordinære
udvalgsmøde, med henblik på at kvalificere drøftelserne. Det tilstræbes at udvalget forud for
dialogmøderne modtager en dagsorden pr. mail.
Dialog- / temamøder
På udvalgets ordinære møder forud for et dialog- / temamøde aftales hvem der deltager, ud
fra et oplæg fra forvaltningen. Forud for dialog- / temamødet modtager udvalget pr. mail en
dagsorden inkl. relevante bilag.
Møder kan holdes ude hos samarbejdspartnere og interessenter.
Årshjul 2020
Måned
Januar

Dato
6. januar

Aktivitet
Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

9. januar

Nytårsmøde med kulturinstitutioner, festivaler,
vækstlag, foreninger, idræts- og fritidsinstitutioner m.v.

11. januar

Uddeling af kulturpris

3. februar

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde med EliteSilkeborg

6. februar

Dialogmøde med forsamlingshusene kl. 19.00 – 21.00

(afventer)

Kommunefodboldmøde (formand)

2. marts

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde med KunstCentret Silkeborg Bad

(afventer)

Idrætsrådets repræsentantskabsmøde (åben invitation)

10. marts

Idrætsprisfest

April

30. marts

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Kulturråd
- Dialogmøde Idrætsråd

Flyttes evt.
til maj

Uge 14 (tirsdag til
fredag)

Studietur for KFIU til Albisola, Italien

16. – 17. april

Bibliotekspolitisk årsmøde i Sønderborg

29. april

Dialog- / temamøde kl. 17 – 21, f.eks. Silkeborg
Bibliotekerne

(afventer)

Idrætskonferencen IDAN 2020 (kun lige år)

4. maj

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

Februar

Marts

Maj

Juni

(afventer)

KL´s Kultur- og Idrætskonference

8. juni

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

9. juni

Budgetmøde kl. 8.30 – 14.00

10. – 14. juni

Folkemødet på Bornholm med Outdoor som tema

Juli
August

Ingen møder
10. august

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Museum Jorn

20. – 21. august

Kulturmødet på Mors

September

7. september

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Jysk Musikteater

Oktober

5. oktober

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30
- Dialogmøde Kulturråd
- Dialogmøde Idrætsråd

21. oktober

Dialog- / temamøde kl. 17 – 21, f.eks. Den Kreative
Skole

28. oktober

Deltagelse i Fritidsrådets møde

November

2. november

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

December

7. december

Ordinært udvalgsmøde KFIU kl. 13.00 – 16.30

