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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06083

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
Kl. 13.00 – 13.30
Kulturkonsulent Nina Knappe og konsulent Marie Dufresne fra Statens Kunstfond.
Inspektør Karen Rysgaard deltager i behandling af punkt 16 Orientering om
outdoorsamarbejde med Museum Silkeborg.
Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager i behandling af punkt 20 Orientering om status for
overførsel af opgaver vedr. Fælles Ejendomsdrift til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
Kl. 15.00 – 15.30
Silkeborg Idrætsråd.
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning 31.10.2019
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-02852

Resume
Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2019 gennemført
opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for
alle bevillinger ”Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.
oktober 2019”,


at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
”Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019
herunder overførsler af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2020”,


at de foreslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilaget, godkendes

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger
”Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019”,


at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen anbefales, med tilføjelse om, at pengene vedr. ny hal i Sejs er frigivet i 2019 og
skal derfor ikke overføres som ikke-frigivne til 2020.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
1000 kr., drift
Afvigelse**
Budget
Budget*
31.10.2019
Regnskab
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34 Kultur og
123.979
130.354
110.774
124.711
5.643
Fritid
Ialt
123.979
130.354
110.774
124.711
5.643
driftsudgifter
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,643 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid.
Afvigelserne er beskrevet i bilaget.
Anlæg
Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg
1000 kr.,
Oprindeligt
Korrigeret
Forbrug pr.
Forventet
Afvigelse**
anlæg
Budget
Budget*
31.10.2019
Regnskab
34 Kultur og
36.550
94.972
17.852
28.422
66.550
Fritid
Ialt
36.550
94.972
17.852
28.422
66.550
anlægsudgifter
* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 66,55 mio. kr. på bevilling 34
Kultur og Fritid.
Afvigelserne er beskrevet i bilaget.

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Budgetopfølgning 31.10.2019 - 8128979)
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3 (Offentlig) Målopfølgning pr. 31.10.2019
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2018-02852

Resume
Jf. styringsmodellen er der pr. 31. oktober 2019 gennemført opfølgning på bevillingsmål.

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


at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning
på udvalgsmålene findes i bilaget).
Overordnet status på udvalgsmål for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling / Udvalgsmål

Udvalgsmål
Bevilling 34 Kultur og Fritid
Implementering af handleplan for kulturpolitikken
Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken

X
X

Sårbare og udsatte borgere
X
Synlighed – én indgang til viden om Silkeborg Kommunes kultur-, fritid-, outdoorog eventliv.
Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad
X
Implementering af Bevæg dig for livet
International Dukketeater Festival
NOTE:
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X

X
X

: 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

Bilag
1 (Bilag fagudvalg - Målopfølgning - 8129045)
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4 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2020 for
Museum Silkeborg
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-05879

Resume
Silkeborg Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende forslag til driftsbudget for Museum
Silkeborg for 2020. Det fremsendte forslag udviser med et kommunalt tilskud på 5,727 mio.
kr. et underskud på -419.000 kr.

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


at forslag til driftsbudget for 2020 indeholdende et kommunalt tilskud på 5,727 mio. kr.
og et driftsunderskud på -419.000 kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt, med bemærkning om, at Kultur-, Fritids- og Idtrætsudvalget i
forbindelse med den kommende dialog om samarbejdsaftalen ser frem til en drøftelse af de
langsigtede strategier for Museum Silkeborg.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet fastlægger fra 1. januar 2013 at Silkeborg Kommune som hovedtilskudsyder
og tilsynsførende myndighed skal godkende regnskaber og vedtægter for Museum Silkeborg.
Silkeborg Kommune skal holde andre offentlige tilskudsydere orienteret om udfaldet af
godkendelserne og i øvrigt om iagttagelser af væsentlig betydning som Silkeborg Kommune
har gjort under tilsynet.
Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret.
Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. Budgettet
opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.
Bestyrelsen for Museum Silkeborg sender nedenstående budgetforslag for 2019 til
godkendelse.
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Regnskab 2018
(1.000 kr.)
5.553

Budget 2019
(1.000 kr.)
5.642

Budget 2020
(1.000 kr.)
5.727

2.001
494

2.000
0

1.945
0

153

125
0

1.685

177

0

0

469

0

0

5.622

5.000

4.000

581

0

319
44
116
15.780

900
910
400
0
70
15.708

930
0
360
50
60
14.757

Udgifter i alt

15.675

15.698

15.176

Resultat

105

-70

-419

Silkeborg Kommune,
driftstilskud
Statstilskud
Statstilskud, projekt
Grathe Hede
Ikke offentlig tilskud
Betaling for
undersøgelser af §27
Igangværende
undersøgelser, ultimo
Afsat til beretning,
skrivning,
forskydning
Udfaktureret kap. 8
arb. Arkæologi
Forskningsprojekt,
TLM maveindhold
Entréindtægter
Grathe Projektet
Kiosk
Café
Andre indtægter
Indtægter i alt

832

Bilag
1
2
3
4

(Budget 2020 - 8124144)
(Noter til budget 2020 - 8124147)
(Kommentar til budget 2020 - 8124157)
(Ad. note 4 til budget 2020 - 8124152)
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5 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2020 for
Museum Jorn
Sagsbehandler: Dr26624
SagsID: EMN-2019-05889

Resume
Silkeborg Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende forslag til driftsbudget for Museum
Jorn for 2020. Det fremsendte forslag udviser med et kommunalt tilskud 5,343 mio. kr. et
overskud på 69.635 kr.

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


at forslag til driftsbudget for 2020 indeholdende et kommunalt tilskud på 5,343 mio. kr.
og et driftsoverskud på 69.635 kr. godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet fastlægger fra 1. januar 2017 at Silkeborg Kommune som hovedtilskudsyder
og tilsynsførende myndighed skal godkende regnskaber og vedtægter for Museum Jorn.
Silkeborg Kommune skal holde andre offentlige tilskudsydere orienteret om udfaldet af
godkendelserne og i øvrigt om iagttagelser af væsentlig betydning som Silkeborg Kommune
har gjort under tilsynet.
Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret.
Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. Budgettet
opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.
Bestyrelsen for Museum Jorn sender nedenstående budgetforslag for 2020 til godkendelse:
Regnskab 2018
(1.000 kr.)
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Budget 2019
(1.000 kr.)

Budget 2020
(1.000 kr.)

Silkeborg Kommune,
driftstilskud
Statstilskud
Tilskud fra fonde
Tilskud fra fonde – kunstkøb
Entré
Arrangementer og omvisninger
Arrangementer ifb. med
Erhvervsklub
Museumsforening netto
Sponsoraftale/gaver
Reproduktionsindtægter
Fotosalg
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

5.258

5.153

5.343

1.075
3.521
13
2.082
285
28

1.054
2.000
0
2.052
150
40

1.066
2.000
0
2.160
150
40

380
1.093
224
65
358
14.381

300
1.200
200
20
600
12.768

350
1.200
280
20
450
13.059

-6.193
-7.786
-13.969

-5.500
-7.162
-12.662

-5.650
-7.261
-12.822

Butikken
Cafeen
Afskrivninger
Finansielle poster

157
-155
-147
-49

78
36
-113
-58

119
-30
-110
-58

Resultat

216

49

70

Omkostningen Museum
Øvrige omkostninger
Udgifter i alt

Bilag
1 (Budget 2020 - 8124293)
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6 (Offentlig) Godkendelse af handleplan 2020 for
realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik
2017-2024
Sagsbehandler: Dr26352
SagsID: EMN-2018-02474

Resume
Forslag til handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik
2017-2024 blev drøftet på møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11. november 2019.
Forslaget er revideret af administrationen og foreligger til godkendelse.

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


at handleplan 2020 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt med de faldne kommentarer. I juni 2020 følges op med en status på
2020 handleplanen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Forslag til handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik
2017-2024 blev drøftet på møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11. november 2019.
Forslaget er revideret af administrationen og foreligger til godkendelse.
På baggrund af drøftelserne er der tilføjet to nye indsatser under SPOR 1 – et idræts- og
fritidsliv i udvikling:
 Understøttelse af nye idrætsgrene
 Strategi for esport
Desuden er der i indledningen tilføjet et afsnit omkring de væsentligste samarbejdspartnere i
arbejdet med at realisere handleplanen.
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Herudover er der foretaget en række mindre redigeringer og nuanceringer med afsæt i
drøftelserne på mødet 11. november 2019.
Øvrige indsatser defineret i handleplanen er fortsat:
SPOR 1 – Et idræts- og fritidsliv i udvikling
 DBU Velfærdsalliance – Fodbold for piger
 Lokaldysten
SPOR




2 – Partnerskaber
Sundhed for livet
Idræt- og integration
Skolestævner i håndbold og fodbold

SPOR 3 – Fysiske rammer inde og ude
 Facilitetsstrategi
 Udnyttelse af haller og sale
SPOR 6 – Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet

Foreningskurser til frivillige ledere

Bilag
1 (Handleplan 2020 til KFIU december 2019 - 8108371)
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7 (Offentlig) Godkendelse af Handleplan 2020 for
realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 2017 2024
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2015-13116

Resume
Forslag til Handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 2017 – 2024
blev drøftet på møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11. november 2019. Forslaget er
revideret af administration og foreligger til godkendelse.

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


at handleplan 2020 godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Forslag til Handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 2017 – 2024
blev drøftet på møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 11. november 2019. Forslaget er
revideret af administration og foreligger til godkendelse.
På baggrund af drøftelser er der tilføjet to nye indsatser under Spor 1 – et kulturliv i udvikling:


Silkeborg Kulturråd: Undersøge hvordan Silkeborg Kulturråds opgavevaretagelse bedst
understøttes og organiseres.
 Udstillingssted for billedkunstmiljø: Etablere og drifte midlertidigt udstillingssted for
billedkunstmiljø.
Der er tilføjet en ny indsats under Spor 6 – børnekultur:
 Filmproduktion i børnehøjde: Igangsættelse af projektaktiviteter omkring
filmproduktion i børnehøjde. Heri projektet Point of View.
Der er tilføjet en ny handling under Spor 7 – ungekultur:
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Ungekulturhuset Amaliegade 1B: I 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.

Herudover er der foretaget en række mindre redigeringer og nuanceringer.
Øvrige indsatser defineret i handleplanen er fortsat:
Spor 1 Et Kulturliv i udvikling






UD&LÆR version 2
Kultur på recept version 2
Samarbejde med plejesektoren
Kulturpuljer
Rytmisk Musikmiljø i Silkeborg Kommune

Spor 2 Særlige markører for Silkeborg Kunst- og kulturliv







Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører
Styrket netværk og samarbejder – Festivaler, foreninger, frivillige og vækstlag
Ny rammeaftale med Kedelhuset til ikrafttræden 1. januar 2021
Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole
Nordre Fælleshus
Understøttelse af ny forening bag Silkeborg Regatta

Spor 3 Synlighed




Digital platform for kulturtilbud
Synlighed på sociale medier, radio, mediesamarbejder mm.
Øget synlighed. Eksperimenter og nye tiltag.

Spor 4/5 Kunst og kultur i det offentlige rum (byrum og natur)








Strategi for kunst i det offentlige rum
Silkeborg Billedkunstråd
Silkeborg Gadekunst Festival
Udstillingsfaciliteter til billedkunsten
Levende byrum, Østjysk Vækstbånd, herunder:
o Identitet og kunstnerisk iscenesættelse – Silkeborg Bikepark og Skate- og
løbehjulspark ved Motorvejen
o Vækstlagsmiljøer indenfor billedkunstområdet
o Kunst i forbindelse med Silkeruten
o Ophold og miljø på Bindslevs Plads
o Kunstneriske tiltag ifm. gågaderenovering
Arrangementer og events (Sommerkoncert i Indelukket, Ballet i Indelukket, Børnenes
kulturdag, Alderslyst Action, Zulu sommerbio, Folkemøde, Gadeteaterfestival, m.fl.)

Spor 6 Børnekultur



Samarbejdsforum for børnekultur
Børnekultur i et hverdagsperspektiv, herunder
o Tollundmanden for de mindste
o Levende Musik i Skolen
o Hverdagsmagi i dagplejen
o Udbredelse af kendskabet til Statens Kunstfonds huskunstnerordning
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Børnekultur med familien i fokus, herunder
o Børnenes kulturdag
Outdoor som en del af børnekultur, herunder
o Sansevandringer for pædagoger og dagplejere
o Indtænkning af outdoorfaciliteter i forbindelse med UD&LÆR

Spor 7 Ungekultur






Ungekulturhus Amaliegade 1B
Ungepuljen
Tværgående samarbejder i ungekulturhuset Amaliegade 1B
Kommunikationsplatform for ungekultur
Levende Ungekultur, Østjysk Vækstbånd, herunder:
o Kortlægning og udvikling af unge-filmmiljøer
o Understøtte og kompetenceudvikle unge kulturarrangører

Handleplanens aktiviteter afvikles indenfor den økonomiske ramme i 2020.

Bilag
1 (Handleplan for kulturteamet, 2020 - revideret version - 8091242)
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8 (Offentlig) Godkendelse af forslag til samarbejdsaftale
for 2020 og 2021 med Riverboat Jazz Festival
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2019-05697

Resume
Der skal indgås samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Riverboat Jazz Festival for
perioden 2020 og 2021. Den hidtidige aftale har dækket perioden 2018 og 2019.

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


at forslag til samarbejdsaftale for 2020 og 2021 med Riverboat Jazz Festival godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Forslag til en ny samarbejdsaftale gælder for årene 2020 og 2021.
Baggrund
Formålet med aftalen er at fastlægge et forpligtende samarbejde mellem Silkeborg Kommune
og Riverboat Jazz Festival, 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.
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Begge dele kræver et professionelt festivalsekretariat, der er gearet til disse opgaver.
Silkeborg Kommune støtter festivalsekretariatet økonomisk.

Økonomiske forhold
Silkeborg Kommunes tilskud til Riverboat Jazz Festival udgør i 2020 budgettet:
Sekretariat 608.000 kr., koncerter 149.000 kr. og tilskud til leje af lagerlokaler 10.000 kr. I alt
767.000 kr.
Det økonomiske tilskud er tilpasset til 2017-niveau, hvilket betyder at de 350.000 kr. som
Riverboat Jazz Festival blev tildelt som ekstraordinært tilskud med afsæt i ændringer i
organisation og sekretariat i Riverboat Jazz Festival, bortfalder.
Indhold i aftalen
Indholdet i aftalen viderefører retning og indsatser defineret i seneste samarbejdsaftale. Der er
dog to væsentlige ændringer i forhold til seneste aftale, som er afstedkommet af mindre
økonomisk tilskud til festivalen fra Silkeborg Kommunes side i forhold til de foregående to år:
- Festivalen påtænker ikke at afholde koncertaktiviteter på Bindslevs Plads.
- Festivalen vil kun kunne lave jazzland for børn, såfremt der foreligger øvrig finansiering
til denne indsats. Festivalen arbejder på at få tilvejebragt medfinansiering.
Riverboat Jazz Festival redegør i bilaget ”Statusnotat for Riverboat Jazz Festival til Silkeborg
Kommune, 2019” for afvikling af festivalen i 2019 og sigtelinjer for det fremadrettede arbejde
med festivalen. Statusnotatet ligger til grund for prioriteringer og indsatser beskrevet i
samarbejdsaftalen.

Økonomi
Tilskud er indeholdt i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

Bilag
1 (Samarbejdsaftale Riverboat og SK 2020 og 2021 - 8101110)
2 (Statusnotat for Riverboat Jazz Festival til Silkeborg Kommune, 2019 - 8096349)
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9 (Offentlig) Godkendelse af disponering af driftsmidler
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2018-03185

Resume
Der blev for budget 2019 afsat 700.000 kr. 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 det nu foreslås at driftsmidler for
2020, delvist disponeres til andre formål.

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


at forslag til disponering af midler godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt, idet der gives 296.000 kr. til etablering og drift af et midlertidigt
udstillingssted for billedkunstmiljøet. Tilsvarende reduceres beløbet til
kommunikationsindsatsen til 275.000 kr. Udvalget ønsker en orientering om status på de tre
indsatser i august 2020.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der blev for budget 2019 afsat 700.000 kr. 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 det nu foreslås at driftsmidler for
2020, delvist disponeres til andre formål.
Midler foreslås disponeret til følgende i 2020:




221.000 kr. til at etablere og drifte et midlertidigt udstillingssted for billedkunstmiljøet i
Silkeborg fra starten af året 2020 til ultimo 2020
129.000 kr. til ét-årig ekstra formidlingsindsats ved KunstCentret Silkeborg Bad
350.000 kr. til kommunikationsindsats på kultur- fritids- og idrætsområdet under
overskriften Det Sker i Silkeborg
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Vedrørende etablering af midlertidigt udstillingssted er administrationen aktuelt i gang med at
undersøge mulige lejemål indenfor budgetrammen. Billedkunstmiljøet er inddraget i processen
i forhold til at kvalificere mulige lejemål. Processen forventes afsluttet således at et midlertidigt
udstillingssted kan tages i brug i februar eller marts 2020.

Økonomi
Aktiviteterne afvikles indenfor den økonomiske ramme for 2020.
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10 (Offentlig) Ansøgning - De frie kulturelle midler Sorring LAN Party
Sagsbehandler: Dr 11629
SagsID: EMN-2019-05096

Resume
Sorring-Toustrup Idrætsforening og Sorring LAN Party (SLP) søger pga. deltagelse i CS Tour
2019/2020 om tilskud til leje af telt og generator i forbindelse med afvikling af Sorring LAN
Party 2020 (1.-3. maj 2020). Der søges om tilskud i størrelsesordenen 70.000 kr.

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


at ansøgningen imødekommes med 15.000 kr. fra De frie kulturelle midler, budget
2020

Beslutning
Udvalget ser positivt på at støtte Sorring LAN Party med 15.000 kr., men anser ikke De frie
kulturelle midler for at være det rette sted at yde støtte fra.
Derfor anmodes administrationen om at finde midlerne i en anden og mere relevant pulje.
Det understreges, at udvalget støtter projektet, da Sorring LAN Party er bemærkelsesværdigt i
en national skala – og pt. er det største LAN i Østjylland.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Dato: 11-11-2019

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sorring LAN Party fremhæver i ansøgningen:
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”Sorring LAN Party (SLP) startede i 2015 i Sorring Forsamlingshus, og har siden 2015 udviklet
sig til det største LAN i Østjylland, med deltagelse af flere af de bedste nationale hold i
Danmark.
Brandet SLP er opstået i et samarbejde mellem Sorring-Toustrup Idrætsforening (STIF) og
eventmanager Rasmus Hoberg, der ejer brandet SLP. Der er en stor lokal opbakning, og i
forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af LAN’et, er der tilknyttet op mod 100
frivillige fra både lokalområdet og resten af kommunen.
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.
Kravet for at kunne være en del af dette er, at der minimum skal være 300 pladser og en
præmiesum på min. 25.000 kr. 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.
STIF og SLP ansøger om tilskud på 70.000 kr. til leje af telt og generator ifm. afvikling af
Sorring LAN Party 2020. Se vedhæftede budget.”
Kulturrådet udtaler
Silkeborg Kulturråd vurderer at ansøgningen ikke er støtteværdig. Silkeborg Kulturråd udtaler
blandt andet:
”Arrangementet er et idrætsarrangement indenfor disciplinen E-sport og en del af CS – Tour –
Danish National CS Tour og dermed underlagt denne organisations regelsæt og krav til
finansiering mm.
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 kulturelt eller kunstnerisk projekt.”

Bilag
1 (Sorring LAN Party - Ansøgning til de Frie Kulturelle Midler - 8047710)
2 (Sorring LAN Party - Budget 2020 - 8047715)
3 (Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd - Sorring LAN Party - 8055394)
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11 (Offentlig) Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sind
søger tilskud til Handijazz
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2019-05096

Resume
Foreningen SIND søger tilskud til Handijazz. Handijazz er en musikbegivenhed, som afvikles
om torsdagen i forbindelse med Riverboat Jazz Festival 2020. Det totale budget for
arrangementet er 30.500 kr.

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


at der bevilges 9.000 kr. i tilskud fra De frie kulturelle midler budget 2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sind Silkeborg søger tilskud til Handijazz 2020.
Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg imødekom en tilsvarende ansøgning fra
Sind til afholdelse af Handijazz 2019 med 9.000 kr.
Sind skriver om Handijazz:
”Handijazz har igennem ca. 13 år været afviklet i Grønnegade ved tidligere Frydenlund på Ppladsen. 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.”
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Silkeborg Kulturråd udtaler om arrangementet:
”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.”

Bilag
1 (ansøgning til Handijazz 2020 Silkeborg kommune kulturudv.t - 8128570)
2 (Kulturrådet udtalelse ansøgning Handijazz 18.11.19 - 8115977)
3 (Handijazz budget 2020 - 8140600)
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12 (Offentlig) Ansøgning - De frie kulturelle midler B'Sharp Bluesklub
Sagsbehandler: 11629
SagsID: EMN-2019-05096

Resume
B’Sharp Rhythm’n Blues Association søger om tilskud til udgivelse af jubilæumsbog i
forbindelse med deres 25 års jubilæum i januar 2020.

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


at der bevilges 10.000 kr. til bogudgivelsen fra De frie kulturelle midler budget 2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
B’Sharp Rhythm’n Blues Association Silkeborg ansøger om tilskud til udgivelse af bog i
forbindelse med deres 25 års jubilæum. Bogen er planlagt til at udkomme 23. januar 2020.
Budget og den fulde udtalelse fra arkivleder Lis Thavlov findes i bilag 1 og 2.
Leder af Silkeborg Arkiv Lis Thavlov udtaler følgende:
”For 25 år siden gik fire ildsjæle sammen om at stifte ”B’Sharp Rhythm´n & 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.
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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.”

Bilag
1 (B'Sharp jubilæumsbog budget - 8094423)
2 (B’Sharp bluesklub - udtalelse fra Lis Thavlov - 8082488)
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13 (Offentlig) Ansøgning - De frie kulturelle midler Silkeborg Folk Club
Sagsbehandler: DR15692
SagsID: EMN-2019-05096

Resume
Silkeborg Folk Club søger om underskudsgaranti til foreningens Folk fest koncert på Rampelys i
februar 2020, samt en workshop i samarbejde med Den Kreative Skole. Underskudsgarantien
skal dække et evt. tab ved musikerhonorar, lydteknisk assistance, annoncering samt leje af
Rampelys. Der søges om underskudsgaranti på maksimalt 14.000 kr.

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


at der bevilges 14.000 kr. som underskudsgaranti fra De frie kulturelle midler budget
2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Foreningen Silkeborg Folk Club blev stiftet i 2016, og har siden da haft som formål, at udbrede
kendskabet til dansk og internationalt folkemusik i Silkeborg og omegn. Det gøres blandt andet
gennem den årligt tilbagevendende begivenhed, Silkeborg Folk fest.
Arrangementet i februar 2020 vil blive den femte af sin slags, og har den amerikanske
folkemusik som sit omdrejningspunkt.
Foruden koncertarrangementet, der afvikles på Rampelys, planlægger Silkeborg Folk Club at
afvikle en inddragende workshop i samarbejde med Den Kreative Skole.
Silkeborg Folk Club blev i 2017, 2018 samt 2019 bevilget henholdsvis 13.000 kr., 13.000 kr.
og 15.000 kr. i underskudsgaranti fra De frie kulturelle midler.
Silkeborg Kulturråd udtaler følgende om arrangementet:
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”Kulturrådet finder at arrangementet er af væsentlig betydning idet det repræsenterer en
genre, som ellers kun i begrænset omfang er repræsenteret i Silkeborgs kulturliv.”

Bilag
1 (Ansøgning om underskudsgaranti, Silkeborg Folk Club - 8079845)
2 (Folk Fest budget 2020 - 8129399)
3 (Udtalelse Silkeborg Kulturråd, Silkeborg folkfestival - 8100346)
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14 (Offentlig) Ansøgning - De frie kulturelle midler Silkeborg Kammerorkester
Sagsbehandler: Dr15692
SagsID: EMN-2019-05096

Resume
Silkeborg Kammerorkester søger om underskudsgaranti på 39.500 kr. til sine
koncertaktiviteter i 2020. Orkesteret planlægger to forskellige koncertarrangementer, der hver
især afvikles to gange.

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


at der bevilges 20.000 kr. som underskudsgaranti fra De frie kulturelle midler budget
2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kammerorkester søger om underskudsgaranti på 39.500 kr. til afholdelse af 2
forskellige koncertarrangementer i 2020.
Koncerterne finder sted på henholdsvis Jysk Musikteater, i en lokal kirke samt på to endnu
ukendte spillesteder i oplandet.
Koncerterne byder blandt andet på:
 Vivaldis koncert i D-mol for 2 violiner, cello samt strygeorkester.
 Bachs 3. Brandenburg koncert i G-dur.
 Fremførelse af arier i samarbejde med lokal solist, Mette Østergaard.
 Kororkesterværk i samarbejde med lokalt kor.
Silkeborg kammerorkester er i 2017, 2018 samt 2019 blevet bevilget henholdsvis 30.000 kr.,
25.000 kr. og 20.000 kr. i underskudsgaranti fra De frie kulturelle midler.
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Silkeborg Kulturråd udtaler blandt andet om projektet:
”Kulturrådet finder, at der er tale om 2 arrangementer af høj kunstnerisk kvalitet, som
involverer både lokale kor og orkestre i Silkeborg”.

Bilag
1
2
3
4

(AnsøgSilkKommune2020 - 8074038)
(SKObudget 2019 - 8143363)
(SKObudget 2020 - 8143364)
(Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd, Silkeborg Kammororkester - 8100369)
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15 (Offentlig) Drøftelse om opfølgning på rammeaftale
mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og
Teaterhuset, Silkeborg
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2019-02455

Resume
For at optimere dialogen mellem Jysk Musikteater og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
foreslås det fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, at den årlige evaluering erstattes af et
dialogmøde mellem Fonden Musik- og Teaterhus, Silkeborg og Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
Forud for fremsendelse af årsrapporten, som skal godkendes af Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget, foreslår Kultur- og Borgerserviceafdelingen, at Jysk Musikteater indsender en
række nøgletal, som sammen med årsrapporten kan danne grundlag for den årlige dialog
mellem Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

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


at det administrative oplæg til talstatistik for Jysk Musikteater og Kedelhuset drøftes

Beslutning
Udvalgsformanden og kultur- og borgerservicechefen tager det administrative oplæg med til en
drøftelse med formanden og direktøren for Fonden Musik- og Teaterhuset, og vender tilbage til
udvalget med et afstemt oplæg til brug som afsæt for kommende dialogmøder.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Jysk Musikteater har indgået ny rammeaftale for
perioden 2020 - 2023. Rammeaftalen evalueres ved udløbet af rammeaftalens periode med
henblik på indgåelse af ny aftale. I de mellemliggende 3 år afholdes et årligt dialogmøde
mellem Fonden Musik- og Teaterhus, Silkeborg og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
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Dialogmødet foregår på baggrund af den fremsendte årsrapport, som ifølge vedtægterne skal
godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Som supplement til årsrapporten har Kultur
og Borgerservice udarbejdet et oplæg til indsamling af talmateriale, som medvirker til en
yderligere kvalificeret dialog, hvor eventuelle udviklingspotentialer såvel som udfordringer kan
afdækkes.
Forud for dialogmødet vil administrationen indgå en dialog med ledelsen på Jysk Musikteater
og på baggrund heraf udarbejde et forberedelsesnotat til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag
1 (Talmateriale for JMT og Kedelhuset til brug ved dialogmøder - 7988788)
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16 (Offentlig) Orientering om outdoorsamarbejde med
Museum Silkeborg
Sagsbehandler: DR13837
SagsID: EMN-2019-05232

Resume
Museum Silkeborg har henvendt sig til Kultur- og Borgerserviceafdelingen, fordi museet ønsker
at samarbejde om kobling af kulturhistorisk formidling, outdoor aktiviteter og naturoplevelser.
Projektet understøtter således flere strategiske satsninger i kommunen – herunder udviklingen
af Danmarks Outdoor Hovedstad, Bevæg dig for livet, Vores natur og kulturstrategien
Kultursporet. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om det kommende samarbejde.

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


at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund:
Silkeborg Kommune har i disse år stor fokus på at sikre de bedste muligheder for gode
outdooroplevelser i kommunen. Landskabet omkring Silkeborg indbyder til fantastiske
naturoplevelser, hvad enten det er på cykel, til fods, i kano eller andet.
Endvidere er Silkeborg Kommune ”Bevæg dig for livet”-visionskommune, og arbejder således
strategisk med at fremme fysisk aktivitet blandt alle kommunens borgere.
I Silkeborg Kommunes kulturlandskab ligger der mange spændende historier gemt om vores
fortid. Disse historier kan tilføje en ekstra dimension til outdooroplevelsen. Det gælder især i
nogle af de områder, der i dag udgør hotspots for outdooraktiviteter så som Silkeborg
Langsø/Søsportens hus, Vesterskoven, Gudenåen/Trækstien og Hærvejen. I forhold til
formidling af kulturhistorie i forbindelse med outdooraktiviteter, vil det være oplagt at inddrage
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nogle af disse lokaliteter, som både er outdoor hotspots og interessante i en kulturhistorisk
sammenhæng.
Formål:
Samarbejdet med Museum Silkeborg har til formål at integrere formidling af Silkeborgs
kulturhistorie i kommunens outdoorsatsning. Projektet skal således koble kulturhistorie, natur,
outdooraktiviteter og sundhed.
Projektet understøtter flere strategiske satsninger i kommunen – Outdoor Hovedstaden,
Bevæg dig for livet, Vores natur og kulturstrategien Kultursporet.
Endvidere giver projektet mulighed for at arbejde med den lokale kulturhistorie som en ny
stærk motivation for at få flere borgere ud i naturen, så de kan få del i de positive effekter for
deres mentale og fysiske sundhed. Og dels mulighed for at få de borgere, der allerede er
aktive i naturen, til at lære mere om deres lokale kulturhistorie.
Konkrete aktiviteter:
Der arbejdes med forskellige typer af aktiviteter i projektet:
-

Særudstilling på Museum Silkeborg under titlen ”Fra overlevelse til oplevelse”
I udstillingen formidles sammenhængen mellem det, vi ser/laver i dag på et konkret
sted ude i naturen og det, der foregik tilbage i tiden. Det kunne f.eks. være koblingen
af jernalderfund i Vesterskoven og mountainbiking i dag. Det er målet, at genstande fra
udstillingen flyttes ud på lokaliteterne, når udstillingen lukkes, så de ikke blot arkiveres.

-

Permanente formidlingstiltag i landskabet
Udvikling og etablering af permanente formidlingstiltag ude i naturen, som på en ny
måde formidler kulturhistorien og motiverer til aktivitet i naturen. Det kunne f.eks.
være pumper og små pramme med trækreb langs trækstien.

-

Oplevelsesrute (Silkeruten)
Projektet skal tænkes sammen med projektet ”Silkeruten”, så der bliver en spændende
kulturhistorisk formidling på ruten. Endvidere skal Silkeruten introducere andre ture
omkring Silkeborg. Når man går Silkeruten, skal man f.eks. komme forbi bunkerne ved
Almind sø, Trækstien/Gudenåen og cykelstierne på de gamle jernbaner.

Museum Silkeborg har afsat ca. 80.000 kr. af egne midler til særudstillingen.
Endvidere vil Museum Silkeborg afsøge mulighederne for at finansiere den resterende del af
særudstillingen via fonde.
De permanente udstillinger/installationer ude i naturen søges finansieret via fondsmidler og
egenfinansiering fra Silkeborg Kommune. Museum Silkeborg og Silkeborg Kommune vil
samarbejde om fundraising til realisering af disse delprojekter.
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Proces:

Udarbejdelse af
projektbeskrivelse

Organisering &
fundraising

Gennemførelse af
aktiviteter

•Museum Silkeborg og
Kultur- og
borgerservice
udarbejder sammen
en projektbeskrivelse,
der konkretiserer
aktiviteterne i
samarbejdet.

•Der etableres en
organisering omkring
aktiviteterne i
projektbeskrivelsen fx involvering af
Naturstyrelsen
•Projektbeskrivelsen
bruges til fundraising
af de forskellige
aktiviteter.

•Aktiviteterne
gennemføres

Yderligere perspektiver:
Samarbejdet med Museum Silkeborg er et interessant og vigtigt skridt i forhold til at koble
natur, outdooraktiviteter og kulturhistorie. Med samarbejdet kan der opsamles erfaringer, som
kan bruges i forhold til udviklingen af andre samarbejder, hvor natur, outdooraktiviteter og
kulturhistorie kobles.
Det kunne være flere projekter med Museum Silkeborg, fx om Grathe hede. Men det kunne
også være helt nye samarbejder. Fx med Museum Jorn, hvor man kunne lave en kobling
imellem udstillingen på Museum Jorn og de steder, hvor man kan ”finde” spor af Jorn lokalt –
hvor har han boet? Hvor har han malet? Hvor har han arbejdet med ler og keramik?

Borgerinddragelse
Delprojekterne er afhængige af et godt samarbejde mellem en række partnere.
Udover Museum Silkeborg og Silkeborg Kommune, vil fx Naturstyrelsen Søhøjlandet, de mange
lokale outdoorforeninger/organisationer (fx Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug, Naturguiderne,
Fiskeriforeningen og Silkeborg Kajakklub) og Visit Aarhus skulle involveres i projektet. Flere af
disse har museet allerede god kontakt til.
Det er især i forbindelse med formidlingen i landskabet, at museet er afhængigt af
ovennævnte samarbejdspartnere, men det er også dette bredere samarbejde, der giver helt
nye muligheder for at bruge den lokale kulturhistorie som et nyt redskab til at få flere fysisk
aktive og flere foreningsaktive borgere.
Inspektør Karen Rysgaard deltager i behandling af punktet.
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17 (Offentlig) Orientering og drøftelse vedrørende
dialogmøde med forsamlingshuse i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr29568
SagsID: EMN-2016-01424

Resume
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket at afholde dialogmøde med repræsentanter fra
forsamlingshuse i Silkeborg Kommune. Mødet er rammesat til torsdag 6. februar 2020 fra kl.
19 – 21.

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



at orienteringen om at der afholdes dialogmøde torsdag 6. februar 2020 tages til
efterretning
at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter formål, dagsorden og plan for dialogmødet

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket at afholde dialogmøde med repræsentanter fra
forsamlingshuse i Silkeborg Kommune. Mødet er rammesat til torsdag 6. februar 2020 fra kl.
19 – 21.
Der har tidligere været afholdt dialogmøder mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og
repræsentanter fra forsamlingshuse i Silkeborg Kommune. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
har ytret ønske om at dette genoptages.
Forsamlingshuse i Silkeborg Kommune har mulighed for at søge om forskellige tilskud, og
foreninger har mulighed for at søge om tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i
forsamlingshusene.
Oversigt over aktuelle tilskudsmuligheder samt oversigt over forsamlingshuse i Silkeborg
Kommune kan findes på følgende hjemmeside:
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https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritid-og-frivillige/Laan-og-leje-af-lokaler-og-indendoersfaciliteter/Forsamlingshuse
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18 (Offentlig) Orientering om valg af totalentreprenør til
opførelse af Gødval hal 2, sale og multihus
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2016-08243

Resume
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om formandens valg af totalentreprenør.

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


at orienteringen om valget af totalentreprenør tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Jf. beslutning på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 9. september 2019 har formanden
været bemyndiget til valg af totalentreprenør. Efter en samlet indstilling fra projektgruppe,
bygherrerådgivere, Ejendomme og Kultur- og Borgerserviceafdelingen har formanden valgt
nedennævnte totalentreprenør til opførelsen.
Tildeling af kontrakten skal ifølge udbudsbekendtgørelsen ske til den tilbudsgiver, som har
afgivet det mest økonomisk fordelagtige tilbud på baggrund af følgende 3 vægtede
underkriterier:
Underkriterium 1 – Kvalitet af det tilbudte – teknisk kvalitet. Vægtet 30%.
Underkriterium 2 – Samarbejde og proces i projektering og udførelse. Vægtet 20%.
Underkriterium 3 – Samlet tilbudspris. Vægtet 50%.
Efter licitation har Silkeborg Kommune modtaget 4 konditionsmæssige tilbud fra følgende
totalentreprenører:
1. DK Totalbyg A/S
2. LPH Byg A/S
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3. Wils A/S
4. Gustav Hansen Murer og Entreprenør A/S
På baggrund af de indkomne tilbud og bedømmelse af disse efter ovenstående vægtning og
deraf følgende pointgivning, er tilbuddet fra
LPH Byg A/S vurderet som værende det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Bedømmelsesudvalget bestående af en repræsentant fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen,
en repræsentant fra Ejendomme samt repræsentanter fra Silkeborg Kommunes eksterne
bygherrerådgivere, har derfor indstillet til formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at
LPH Byg A/S vælges som totalentreprenør til opgaven.
Formanden har godkendt denne indstilling. Evalueringsrapport og -skema er fremsendt til
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Det forventes at kunne udføre det af Idé- og Programudvalget og Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget godkendte dispositionsforslag indenfor anlægsbevillingen inklusiv den lokale
medfinansiering.

Borgerinddragelse
Bedømmelsesudvalgets indstilling har været forelagt Idé- og Programudvalgets lokale
repræsentanter.

Økonomi
Projektet kan gennemføres indenfor anlægsbevillingen inklusiv den lokale medfinansiering.
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19 (Offentlig) Orientering om Økonomi- og
Erhvervsudvalgets beslutning om anbefaling af
minimumspris på 100.000 kr. ved salg af navneret til
kommunale idrætsanlæg
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2018-05988

Resume
Økonomi- og Erhvervsudvalget havde på møde 5. november 2019 en drøftelse af erfaringer
med salg af halnavne i Silkeborg Kommune. I forlængelse af denne drøftelse besluttede
udvalget at anbefale, at der fremover kun indgås aftaler om salg af halnavne, der opnår en
salgspris på min. 100.000 kr. over tre år.

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


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er på nuværende tidspunkt gennemført to salg af halnavne, henholdsvis i Buskelund og i
Gødvad. Erfaringerne herfra, og som Økonomi- og Erhvervsudvalget blev præsenteret for, er
følgende:
-

Der er solgt navneret til to haller (Gødvad og Buskelund) – henholdsvis navngivet
således ’Elverbørn-Hallen Gødvad’ og ’Mascot Sportscenter Buskelund’
Konkurrenceudsættelsen er annonceret i Ekstra Posten og på kommunens hjemmeside
Der er modtaget ét bud for hvert solgt halnavn
Den opnåede samlede pris er: Buskelund 54.000 kr. over tre år og Gødvad 60.000 kr.
over tre år
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På denne baggrund valgte Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale, at der fremadrettet ikke
indgås aftaler om salg af halnavne som ikke opnår en salgspris på 100.000 kr. over tre år.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen oplyser, at der forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets
beslutning var påbegyndt dialog om salg af halnavn til kommende hal i Hvinningdal. Der er
fastsat en frist for dette udbud 18. december 2019. Det forventes at Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget skal tage stilling til dette udbud på møde i februar 2020.
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20 (Offentlig) Orientering om status for overførsel af
opgaver vedr. Fælles Ejendomsdrift til Kultur- og
Borgerserviceafdelingen
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2019-02966

Resume
Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg besluttede 21. maj 2019 at tilbageføre en
del af ejendomsdriften på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område til opgaveløsningen pr.
1. april 2017. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om status vedr. tilbagerulningen af
opgaver. Sektionsleder Simon Østerbøg Foldager deltager og orienterer.

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


at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Udsat.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ændring i opgaveansvaret
Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg besluttede 21. maj 2019 at tilbageføre
ejendomsdriften på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område til opgaveløsningen før 1. april
2017. Det medfører en ændret opgave- og ansvarsfordeling fra 1. januar 2020 på følgende
områder:
1. Opgaveansvar og økonomi vedr. driften af JYSK arena, Vestergadehallen, Voelhallen og
Fårvanghallen flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget
2. Opgaveansvar, økonomi og medarbejdere vedr. driften af udendørs idrætsanlæg,
grønne områder og søbade flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget
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Udover ovenstående ændringer blev det besluttet at udarbejde en forretningsgang vedr.
Indelukket således renholdelse, vedligehold og aktivitet ses i tæt samspil med Bindslevs Plads.
Endelig blev det besluttet, at opgaveansvar og økonomi vedr. springvand og antennemaster
samt driftsansvaret for bådpladser, broer og bolværker forbliver hos Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
Status på implementeringen
Med afsæt i ovenstående beslutning igangsatte Kultur- og Borgerserviceafdelingen i juni
måned 2019 et projekt i et samarbejde med Ejendomme og Entreprenørgården, med henblik
på implementering af beslutningen fra 1. januar 2020. Projektet blev opdelt i flere forskellige
arbejdsgrupper, som hver især skulle udarbejde et konkret materiale. Samarbejdet mellem
Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Ejendomme har været præget af god dialog og begge
afdelinger er klar til implementering af den politiske beslutning fra 1. januar 2020.
JYSK arena, Vestergadehallen, Voelhallen og Fårvanghallen
En arbejdsgruppe har udarbejdet en servicekontrakt som beskriver den driftsopgave der løses
af Ejendomme for Kultur- og Borgerserviceafdelingen i de fire haller fra 1. januar 2020.
Herunder beskriver servicekontrakten den opgavemæssige snitflade der er mellem de to
afdelinger og samarbejdet i den forbindelse. Servicekontrakten er udarbejdet, men afventer
endelig administrativ godkendelse i december 2019.
Indholdsmæssigt fortsætter Ejendomme den eksisterende driftsopgave fra 1. januar 2020,
herunder både rengøring og teknisk service. Dette suppleres med løbende driftsmøder med
Kultur- og Borgerserviceafdelingen som har ansvaret for opgaven og dialogen med hallernes
brugere. Ejendomme fakturer løbende deres tidsforbrug til Kultur- og Borgerserviceafdelingen,
som har ansvaret for økonomistyringen på området.
Udendørs idrætsanlæg, grønne områder og søbade
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har i dialog med Ejendomme og Entreprenørgården afklaret
snitfladerne angående udendørs idrætsanlæg, grønne områder og søbade fra 1. januar 2020.
Driftsansvaret for udendørs idrætsanlæg er placeret hos Kultur- og Borgerserviceafdelingen fra
1. januar 2020. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har fået tilbageført en medarbejder fra
Ejendomme til varetagelse af opgaven. Driftsopgaven for udendørs idrætsanlæg varetages af
Entreprenørgården som fakturerer Kultur- og Borgerserviceafdelingen for deres tidsforbrug på
opgaven. Der er aftalt løbende driftsmøder med Entreprenørgården med henblik på løbende
dialog om opgavevaretagelsen, ressourceforbruget og kvaliteten.
Driftsansvaret for søbade inkl. broer og bolværker i forbindelse hermed er placeret hos Kulturog Borgerserviceafdelingen fra 1. januar 2020. Ved søbade forstås Svømmecenter Nordvest,
Østre og Vestre Søbad, Thorsøbadet, Bryrup Søbad og Hinge Søbad. Driftsopgaven varetages
af Entreprenørgården som hidtil, men i løbende dialog med Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
Driftsansvaret for grønne områder og parker er placeret hos Kultur- og
Borgerserviceafdelingen fra 1. januar 2020. Driftsopgaven varetages af Entreprenørgården
som hidtil, men i løbende dialog med Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Det er præciseret, at
driftsansvaret for alle legepladser påhviler Ejendomme, som fører tilsyn hermed.
Øvrige opgaver
Der pågår en dialog mellem Ejendomme og Kultur- og Borgerserviceafdelingen om
udarbejdelsen af en forretningsgang vedr. samspillet mellem Indelukket og Bindslevs Plads.
Forretningsgangen forventes afsluttet primo 2020. Driftsansvaret og -opgaven for Indelukket
ligger hos Ejendomme og er ikke ændret med beslutningen. Driftsansvaret for Bindslevs Plads
fortsat ligger hos Kultur- og Borgerserviceafdelingen mens opgaven udføres af Ejendomme.

Side 43

Økonomi
Der er samlet overført 19,8 mio. kr. til bevilling 34. Derudover er der overført 0,5 mio. kr. fra
bevilling 14 Kultur- og Borgerservice til bevilling 14 Ejendomme vedr. lønmidler pga. nye
snitflader.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der har fokuseret på den økonomiske implementering af
ovenstående. Arbejdsgruppen har bl.a. haft fokus på budgetomplaceringer og
faktureringspraksis fra 1. januar 2020. For en stor del af ovenstående opgaver gælder, at hhv.
Ejendomme og Entreprenørgården fakturerer deres løbende udgifter hos Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, som er ansvarlige for økonomistyringen på området.
Risici for 2020
Arbejdsgrupperne har vurderet på sammenhængen mellem det overførte budget og forbruget
på området de senere år. Vurderingen er, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug.
Arbejdsgruppen vedr. økonomi fortsætter i første halvår 2020 med at overvåge forbruget på
alle overførte områder, med henblik på hurtig reaktion hvis der observeres
uoverensstemmelser.
Angående rengøring i de fire haller forventes en økonomisk udfordring i størrelsesordenen 80100.000 kr. i 2020. Dette skyldes primært, at Ejendomme, i forlængelse af overtagelsen af
opgaven i 2017, igangsatte tiltag i de fire haller med henblik på harmonisering af
rengøringsopgaven i forhold til rengøringsopgaven på kommunens øvrige områder.
Det bemærkes, at det overførte budgetbeløb på 19,8 mio. kr. skal dække mange forskellige
opgaver og områder. Eksempelvis er der overført 136.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af
JYSK arena, der skal dække alle løbende udgifter vedr. indvendig vedligeholdelse. Området er
således sårbart for større engangsudgifter.
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21 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Svend Thue
Damgaard (A) og Rune Kristensen (A) om nedsættelse af
politisk styregruppe i forbindelse med realisering af
helhedsplan for Søholt
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2017-06027

Resume
Svend Thue Damgaard(A) og Rune Kristensen(A) har anmodet om at få en sag på Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden om nedsættelse af politisk styregruppe i forbindelse
med realisering af helhedsplan for Søholt.

Indstilling
Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremsender sagen til Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalgets behandling

Beslutning
Udvalget har besluttet, at der skal afholdes et temamøde for udvalget primo 2020, og at
udvalget i øvrigt skal orienteres løbende jfr. projektforklædets beskrivelse af
referenceforholdet til udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Svend Thue Damgaard(A) og Rune Kristensen(A) ønsker at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
behandler følgende:
”Socialdemokratiet ønsker at den videre proces i forbindelse med realisering af helhedsplan for
Søholt sker med afsæt i en politisk styregruppe.
Der ønskes udpeget 1-3 personer, der skal forestå arbejdet i tæt samarbejde med forvaltning
og med reference til KFIU.”
Regler
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Det er i Forretningsordenen for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i § 7, stk. 2, fastsat, at hvis
der senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af en sag, er
formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.
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22 (Fortrolig) Godkendelse af forpagter til cafe i Nordre
Fælleshus
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2018-04910
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23 (Offentlig) Gensidig information - orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06084

Beslutning
Orienteringen tages med til udvalgsmødet i januar.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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


Evt. fra konferencer.

Orientering fra forvaltningen:






Kulturpuljer pr. 27. november 2019 – se bilag.
Opdateret KFIU Årshjul 2020 – se bilag.
Endelig fastlæggelse af studietur og indhold.
Status på søbade
Status på svømmecenter

Bilag
1 (Kulturpuljer 2019 - status 27.11.2019 - 8129248)
2 (KFIU Årshjul 2020 - revideret 26.11.2019 - 8124275)
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24 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 10.12.2019
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06085

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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