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Projektets navn

Aktivitetsområder i Funder

Formål med projektet
Baggrund:
Funder er et ekspanderende bolig- og erhvervsområde med en
massivt stigende befolkningsprognose. Væksten forventes at
fortsætte støt de næste mange år. Silkeborg kommune planlægger
mange udviklingstiltag for Funder. Byen vil på sigt blive en mere
integreret del af Silkeborg by.
I dette skønne område, Funder, er der mange tilflyttere; tilflyttere
fra Silkeborg, Aarhus, Herning og København. En stor del af disse
borgere vælger at flytte til Funder grundet den skønne natur,
Funders gode institutionsforhold og skole samt at Funder er en
logistisk perle efter åbningen af motorvejen.
Funder er uden tvivl et dejligt sted. Dog mangler Funder områder,
hvor beboerne kan mødes, skabe relationer og styrke sammenholdet
i det fragmenterede lokalområde. Funder mangler også bedre
muligheder for at nyde den fantastiske natur, der omkranser byen.
Hvad ønsker vi at opnå:
Gruppen ’Aktivitet På Toppen’ ønsker at skabe aktivitetsrum i
overgangen mellem beboelsesområderne og den skønne natur, der
omkranser Funder mod Syd. Aktivitetsrum der falder naturligt ind i
området, og øger mulighederne for bevægelse, naturoplevelser og
socialt samvær. Aktivitet På Toppen ønsker at styrke fællesskabet i
et hastigt voksende lokalområde, og skabe gode rammer for fælles
oplevelser.
I aktivitetsområderne vil byens børn, unge og voksne kunne møde
hinanden – også på kryds og tværs af alder, interesser og øvrige
tilhørsforhold i lokalområdet.
Aktivitetsområderne skal opfylde følgende formål i
lokalområdet:
-

-

-

-

Være et samlingspunkt for byens borgere med
aktivitetsmuligheder for alle aldre.
Være et mødested for områdets dagplejere, der kan danne
udgangspunkt for bevægelse, naturoplevelser og socialt
samvær
Være et udflugtsmål for byens børnehus og skole, hvor der
er mulighed for at komme i ly i forbindelse med udflugter til
den omkringliggende skov, og hvor mulighederne i
aktivitetsområdet og naturen kan inddrages i undervisningen
og de pædagogiske aktiviteter.
Via beliggenheden ud mod den skønne natur skal
aktivitetsområdet motivere flere til at komme ud og opleve
nærheden til skoven og den skønne natur i området.
Være et tiltrængt ekstra uderum i et hastigt voksende
lokalområde,
hvor
der
er
brug
for
plads
og
aktivitetsmuligheder til det stigende antal børn og voksne.
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-

-

Være et projekt, der viderefører Børnehusets fokus på natur
og bevægelse, så dette bliver et af Funders særlige
kendetegn.
Bidrage til at Funder også opleves som en del af ”Danmarks
outdoor hovedstad”.

Aktivitetsområderne vil blandt andet byde på følgende
aktivitetsmuligheder:
-

-

-

Naturspil for alle aldre
Sanseredskaber, der inspirerer til at bruge skovens og
naturens elementer i leg
Musikinstrumenter i naturmaterialer
Bålhytte med mulighed for ophold og bålaktiviteter
Et Funder Ådals-landskab i miniatureudgave, der med
forskellige motoriske udfordringer inspirerer børn i alle aldre
til bevægelse.
Boldspil
Petanque
Motorikbane
Kolbøttestativer samt øvrige redskaber i motorikbanen, der
udover at kunne fungere som motorikredskaber, også vil
kunne fungere som motions-/fitnessredskaber
Gynger, svævebane og andre redskaber, der stimulerer den
vestibulære sans

Sådanne aktivitetsområder (bilag 1 og 2) vil uden tvivl være med til
at styrke fællesskabet samt øge brugsværdien af dette attraktive
område i Silkeborg samt tiltrække endnu flere borgere til området.
Lokal forankring og opbakning

I Funder står vi sammen:
Vedhæftet vil I finde 15 sider med støtteerklæringer (bilag 3) fra;
Funder-Lysbro Lokalråd, Funder Skole, Funder Børnehus, Ledelsen
af den kommunale dagpleje, de lokale dagplejegrupper, Funder
Gymnastikforening samt borgerne i Funder.
De mange udsagn er et udtryk for det sammenhold vi allerede har og er i færd med at skabe i Funder. Borgerne, institutionerne og
lokalrådet er en gruppe meget engagerede mennesker som ønsker
at samarbejde således at vi skaber fantastiske rammer for livet i
Funder.
Vi tager gerne arbejdshandskerne på:
Over 150 frivillige har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage i et årligt
’vedligeholdelses arrangement’. Til dette arrangement samles vi til
socialt arrangement og vedligeholder aktivitetsområderne i
fællesskab.
Vi åbner områderne med stil:
Vi ønsker at åbne områderne på bedste vis og afholder et familieløb
i det naturskønne Funder. Vores lokale Rema1000 vil sponsorere
dette event i form af goodiebags til alle deltagere. Vi håber på stor
succes samt at dette event kan blive et årligt løb fremadrettet. For
at samle borgere og skabe relationer i lokalområdet, imellem børn
og voksne.

Ansøgningsbeløb

423.000 kr.

Anlæggets samlede budget

846.000 kr.

Budget for projektet
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Vi har flere tråde ude til finansiering af projektet. Deriblandt
ansøgning af relevante fonde samt indhentning af sponsorater fra de
lokale erhvervsdrivende samt denne ansøgning til Silkeborg
kommune. Budget vedhæftet i (bilag 4).
Fonde (som er bevilliget):
•
•

Eniig: har valgt at støtte vores lokalområde med DKK 8.000,Friluftsrådet: har bevilliget DKK 194.000,- for at støtte
aktivitetsområderne

Fonde (vi afventer svar):
•
Nordea Fonden. Anslået beløb DKK 25.000,- Svar forventes
i maj måned 2019.
•
Lokale -og anlægsfonden. Anslået beløb 75.000,- Svar
forventes i april måned 2019.
Sponsorater:
Bidrag via sponsorater fra lokale virksomheder samt bidrag fra lokale
borgere.
•

Anslået beløb DKK 121.000,-

Strategien er fastlagt og eksekveringen påbegyndes i marts/april
2019.
Vedhæftet i (bilag 5) findes en liste på 32 lokale virksomheder i
Funder/Lysbro, og enkelte nationale virksomheder som har særlige
tilhørsforhold til lokalområdet. Gruppen Aktivitet På Toppen har
udarbejdet en strategi omkring hvordan vi ønsker at skabe dialog
samt sælge sponsorater til disse virksomheder. Vi ønsker at sælge
enten et aktivitetsredskab eller efterspørge finansiel støtte. Aktivitet
På Toppen har været i dialog med de første 5 virksomheder, for at
afprøve vores strategi samt ’teste vandene’. Der er udelukkende
positiv holdning til projektet og virksomhederne ønsker at støtte
lokalsamfundet. Vi eksekverer strategien i løbet af marts/april
måned.
Ejerforhold

Projektet er etableret på Grundejerforeningen Funder Syds arealer,
og ejes af foreningen ”Aktivitet På Toppen”. Der laves en 20-årig
benyttelsesaftale.

Drift af anlægget

Foreningen ”Aktivitet På Toppen” står for drift og vedligeholdelse af
anlægget.

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinjen samt lokalplanen.
Svar forventes d. 5. marts 2019.
Ikke relevant

Momsregistrering

Foreningen er ikke momsregistreret.
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Funder - område 1
Glejbjerg, 25. februar 2019
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Funder - område 2
Glejbjerg, 25. februar 2019
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Titel: Aktivitet På Toppen
Ansøger: Maria Dahlgaard
Tel: 23603432
E-mail: mda@danfoss.com

AKTIVITET
PÅ TOPPEN
AKTIVITETSOMRÅDER I FUNDER
Dokumentering af lokal forankring og opbakning til projektet i form af
støtteerklæringer fra beboerne i Funder, den kommunale dagpleje, Funder
Skole & Funder Børnehus og Funder Gymnastik Forening.
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FUNDER/LYSBRO LOKALRÅD
Funder/Lysbro Lokalrad
TONNY MEYER – NÆSTFORMAND FUNDER/LYSBRO LOKALRÅD
Til Gruppen: Aktivitet pa toppen i Funder
Funder Lysbro Lokalrad har med glæde læst visionen/ planen og kan kun støtte op om initiativet/ planen
som kan bruges af alle borger i Funder/ Lysbro.
Lokalradet synes endvidere at det omtalte Aktivitetsomrade er helt i trad om lokalrades ønsker om at
borgere i alle aldre i Funder/ Lysbro skal og kan benytte den dejlige natur vi har her i omradet.
B.la. hæfter Funder Lysbro lokalrad sig i disse udsagn:
Aktivitetsområdet skal opfylde følgende formål i lokalområdet: - Være et samlingspunkt for byens borgere med
aktivitetsmuligheder for alle aldre. - Være et mødested for områdets dagplejere, der kan danne udgangspunkt for
bevægelse, naturoplevelser og socialt samvær - Være et udflugtsmål for byens børnehave og skole, hvor der er
mulighed for at komme i ly i forbindelse med udflugter til den omkringliggende skov, og hvor mulighederne i
aktivitetsområdet kan inddrages i pædagogiske aktiviteter. - Via beliggenheden ud mod den skønne natur skal
aktivitetsområdet motivere flere til at komme ud og opleve nærheden til skoven og den skønne natur i området. Aktivitetsområdet skal have særligt fokus på at fremme bevægelse og styrke

Funder Lysbro lokalrad, haber at gruppen kan samle de midler der skal til for at fa lavet alle aktiviteter, sa
alle i Funder/ Lysbro kan have glæde af det i mange ar.
Med venlig hilsen
Tonny Meyer.
Næstformand.

Tonny.meyer@silkeborgvest.dk
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DAGPLEJEN – DEN KOMMUNALE LEDELSE OG DEN
LOKALE DAGPLEJE GRUPPE
Dagplejen – Den kommunale ledelse og den lokale dagpleje
gruppe
PERNILLE EGE NIELSEN – DAGPLEJE LEDER I SILKEBORG KOMMUNIE
Jeg kan kun bakke op om initiativet bag projektet om at skabe aktivitetsomrader i Funder, til glæde for børn
og voksne i lokalomradet.
I dagplejen bruger vi aktivt naturen som ramme for at skabe læringsmiljøer for de sma børn. Det vil være
en fantastisk mulighed for dagplejerne i lokalomradet at kunne benytte de nye aktivitetsomrader i deres
hverdag med børnene
Pernille Ege Nielsen
Direkte tlf. 20354132
Mail: Dagplejen@silkeborg.dk
Børne- og Familieafdelingen
Søvej 1, 8600 Silkeborg

DAGPLEJE GRUPPE 245 [ANN STECHER, LINDA SCHULTZ, BIRTHE JUUL, MICHELLE JENSEN]
Da vi er meget ude, vil det være dejligt at havde et omrade/legeplads hvor vi som dagplejer kan mødes. Da
vi er rigtig mange dagplejer kan man ikke bare lige mødes i haven. Og at kunne mødes pa kryds og tværs vil
ogsa styrke forholdet mellem kollegaer og sociale relationer bade som voksen og børnene.
Og en legeplads der kan tilbyde motoriske udfordringer til flere aldre.
Det kunne være sa dejligt hvis vi kunne fa et madhus. Sa vi kan som dagplejer spise sammen med hinanden
og børnene kunne bruge mere tid pa leg og spise sammen.
En veldesignede legeplads er afgørende for at børn udvikler deres motorik.
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FUNDER SKOLE
Funder Skole
SANNE BEGTRUP-HANSEN – PÆDAGOGISK LEDER AF INDSKOLING OG FRITIDSDEL
Et initiativ vi som skole hilser velkommen
Hvis der etableres faciliteter, som beskrevet af udvalget, ved udearealet mellem beboelsesomraderne og
skrænterne i Funder syd, vil det uden tvivl fa stor betydning for næromradet og for skolen. Vi vil i
undervisningsdelen og fritidsdelen fa mulighed for, indenfor gaafstand, oftere at flytte
undervisningsaktiviteter som eksempelvis natur/teknologi og idræt tæt pa naturen.
Vi har gennem flere ar benyttet omradet ved skrænterne i forbindelse med projektdage og emneuger nar
vejret har tilladt det, sa et aktivitetsomrade med balhus, hvor børnene kan sætte deres tasker med
materialer, madkasser osv. vil betyde, at vi kan benytte det skønne omrade uanset vejr og arstid. Ligeledes
vil aktivitetsbanerne være et spændende alternativ til hallen og rammen om udflugtsmal for fritidsdelen
bade sommer og vinter. Vi vil glæde os til de nye muligheder det vil give næromradet og dermed os som
skole.
Sanne Begtrup-Hansen
Pædagogisk leder af indskoling og fritidsdel
Funder – Kragelund skole afd. Funder
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FUNDER BØRNEHUS
Funder Børnehus
ANNETTE FREDERIKSEN, INSTITUTIONSLEDER 3-HØJE.
Jeg mener det er vigtigt, at Funder Børnehus sikrer en lokal forankring og arbejder i tæt samarbejde med
dagpleje, forældre og lokalomradet. I øvrigt er det jo ogsa et fokusomrade i de nye styrkede læreplaner, at
der arbejdes med at inddrage lokalsamfundet.
For mig er det et betydningsfuldt led i arbejdet, at der skabes rammer for, at børn bliver motiveret til
bevægelse, som kan styrke børnehavens pædagogiske læringsmiljø. Et projekt som ”Aktivitet pa Toppen”
ser jeg som et ekstra og væsentlig skridt i den udvikling
Det er vigtigt børn oplever en bevægelseskultur, hvor idræt, leg og bevægelse er i centrum og er en integreret
del af barnets hverdag. Vi skal sikre os, at der er aktiviteter og legemiljøer, hvor savel de forsigtige som de
voldsomme børn kan deltage og blive udfordret og opleve bevægelses-glæde. Det giver børn mulighed for at
fa en øget interesse for bevægelse og senere i livet have interessen for at være aktiv.
Et aktivitetsomrade, hvor der er et særligt fokus pa at fremme bevægelse og styrke motorikken, vil være et
ønsket supplement til det, der arbejdes med i Funder Børnehus, som er en bevægelse og natur institution.
Som ”Aktivitet pa Toppen” er beskrevet vil det give mulighed for, at man efter endt aktivitet kan spise maden
i ly for regn og rusk. En mulighed, der gør projektet og omradet yderlig interessant.
Naturen er betydningsfuld for vores bestræbelser pa at skabe varierede og udviklende læringsmiljøer for
børn. Det er derfor godt at høre, der her er en beboerforening, der bevidst vælger, at have fokus pa
naturens og udelivets mange muligheder. Projektet gennemførelse kan skabe en tumleplads, hvor sanser og
motorik udvikles for alle aldre.
Jeg mener ogsa, der skal tænkes de unge ind, da de i dag bruger Børnehavens legeplads til diverse møder og
fester. Et initiativ som ”Aktivitet pa Toppen” giver ogsa bredere rammer end Funder Børnehus for at tænke
de unge ind i en form for mødested.
”Aktivitet pa Toppen” kan helt sikkert blive yderlig et læringsrum, som børnehaven ofte vil anvende, da der
i omradet ikke er meget andet end boldbaner. Ønsker vi i Funder Børnehus, at besøge skov og andre
aktiviteter med de mindre børn skal det for nuværende forega med bus. de ældste børn, der kan ga lidt
længere end de yngste klarer det til fods.
Annette Frederiksen
Institutionsleder, Daginstitutionen 3-Høje
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FUNDER GYMNASTIKFORENING
Funder Gymnastikforening
TROELS GULDBÆK – TRÆNER I FUNDER GYMNASTIKFORENING
YES - nu kommer det - jeg glæder mig.
Projektets indhold er fantastisk gennemtænkt - vi kunne ikke have gjort det bedre selv. Det er skønt, at lege
med sine børn, især nar rammerne giver mulighed for, at begge parter involverer sig fysisk. Især det, at
dette projekt vil integrere naturens rammer, skraningerne i skovkanten, bakker, lavninger osv i
legeomraderne, er jeg sikker pa vil skabe et meget inspirerende legemiljø, som far fantasien til at blomstre.
Mon ikke der hurtigt opstar huler o.l. i skoven omkring legeomraderne?
Der er i disse ar en stigende tendens til stillesiddende leg foran computer og tablets blandt børn og unge,
med deraf følgende overvægtsproblemer. Det er en fornøjelse at at, at der fremspirer lokale initiativer, som
fremmer aktiv udendørs leg hvor fantasi og fællesskab er i højsæde. Det er fantastisk, at det er lykkedes at
lave et forslag, der tillige retter sig mod alle aldre: der er legehus, sandkasse og gynger for de mindste,
tarzanbane for de lidt større og endelig er der ogsa mulighed for at de 'store' børn kan mødes til hyggeligt
samvær med bal og overnatning i shelter.
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BEBOERNE I FUNDER
Beboerne i Funder
JANNI JENSEN MORTENSEN
For os på Funder møllevej 205, vil de nye aktivitetsområder betyde, at hele husstanden kan mødes med
andre naboer og omkringliggende huse, andre steder end i egen have. Som området er nu, uden et
aktivitetsområde, kræver det at børn og de voksne mødes i haverne. Det resulterer i, at man ofte kun ser de
folk der bor rundt om en, men ikke får ordentlig hilst på dem der måske bor lidt længerne væk. En
legeplads/et aktivitetsområde kan gøre dette lettere. Det vil give børnene et ”mødested”. Et sted hvor de
kan gå hen og finde legekammerater og få nye bekendtskaber. Der er efterhånden så mange børn oppe i
vores område, og som det er lige nu er det svært for børnene at få nye legekammerater når man ikke kan
mødes på et fællesområde.

METTE GULDBÆK
Det glæder mig enormt at se, at Funder er fyldt af engagerede og initiativrige mennesker. Det er helt
tydeligt at "Landsby-anden" og fælleskabet er i spirende udvikling. Funder S er et relativt nyt boligomrade
og derfor er det imponerende, hvor hurtigt der er kommet rigtig godt gang i fællesskabet.
Dette projekt skaber lige netop det vi mangler: Rammerne at udfolde fællesskabet i, i hverdage og
weekender. De rammer der gør det muligt, at udfolde den vigtigste form for fællesskab er i mine øjne; de
lette uforpligtende og uplanlagte fællesskaber. Dem hvor naboer kan mødes, snakke om løst og fast, det
letter humøret, løfter smilebandene og modvirker følelsen af ensom rutinepræget hverdagsliv i en
almindelig halvpresset/stresset børnefamilie. Det skaber trivsel.
Som medlem af bestyrelsen i Funder Børnehus, glæder det mig ogsa meget, at der er taget initiativ til at
skabe spændende omrader, som institutionerne i vores by ogsa kan benytte til udflugter for vores børn. Det
er vigtigt for mig, at vores børn oplever sa meget af vores skønne natur og dens muligeder for gode
oplevelser som muligt gennem deres barndom.

RIKKE AABERG
Fællesskab, sammenhold og fysisk udfoldelse Som tilflyttere til Funder vil aktivitetsområderne for os
betyde at vi har et sted som kan være et tiltrængt samlingspunkt i et nyt kvarter. Siden vi flyttede til Funder
har vi opsøgt netværk både til os som voksne og med vores børn. Igennem andre aktiviteter i byen har vi
fået et netværk men er også ofte endt i vores eller deres have/huse. Aktivitetsområderne vil derfor betyde
at der er et udemiljø som naturligt bliver samlingspunkt. Da områderne netop er tiltænkt som
aktivitetsområder fremfor legepladser vil dette blive områder for alle aldre. For vores familie vil områderne
derfor både blive brugt til leg, træning samt mødested. Leg er en vigtig del af det sociale liv, da legen
understøtter venskaber og relationer. I et nybyggerkvarter er det derfor vigtigt at børn og voksne har en
mulighed for at have et samlingspunkt hvor man kan mødes på neutral grund. Et aktivitetsområde kan
betyde at vi og andre vil kunne udvide vores/deres netværk og at sammenholdet og fællesskabet i byen
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BEBOERNE I FUNDER
derfor vil blive endnu bedre. Placeringen af de to aktivitetsområder vil gøre brugerfladen stor samt let
tilgængelig for mange store som små. Placeringen af de to aktivitetsområder i skovmiljø vil også være med
til at opfordre borgere i området til at bruge naturen mere. Som familie tager vi ofte på udflugt i naturen og
på legepladser. Disse nye områder vil være let tilgængelige for os og vi glæder os derfor til at tage på flere
udflugter i nærmiljøet. Da aktivitetsområderne udføres i naturmaterialer vil det vil falde godt ind i vores
skønne naturområde. Aktivitetsområderne vil også være med til at give byens borgere mulighed for at
udfolde sig mere motorisk samt blive udfordret både motorisk og intellektuelt i vores naturrige område.
Områderne vil være med til at opfordre børn som voksne til at komme ud i den friske luft og mulighed for
fysisk udfoldelse hvilket kan være med til at løfte den generelle sundhed og trivsel i området. Som familie
på Funder Møllevej kan vi derfor, på det varmeste, bakke op om et super godt initiativ og flot stykke arbejde
fra aktivitetsudvalgets side. Vi glæder os rigtig meget til at tage områderne i brug.

MORTEN SIGH ØRSKOV
Vi flytter til Funder pr 1 Maj 2019 og et fælles aktivitetsomrade er en oplagt mulighed for at møde folk fra
omradet. Vi har haft megen glæde af de fælles aktivitets-og legeomrader der findes i Aarhus og ved hvor
meget et lokalt forankret fællesareal kan gøre for sammenhængskraften i et omrade. Det har været vigtigt
for os at omradet er børnevenligt og aktivitetsomraderne gør at vi med ro i sindet kan glæde os endnu
mere til at flytte.

SABINE NYGAARD JENSEN
Et aktivitets område vil betyde rigtig meget for os. Vi har lille Villi på 3 måneder, som vil få en masse lege
kammerater her i området. Jeg kan huske hvor meget det betød at vi havde en legeplads i det område hvor
jeg er vokset op. Det var der vi mødtes og legede, snakkede og spillede bold. Jeg håber det sammen for Villi
når han bliver lidt større. Men det giver også mulighed for at vi kan lære hinanden at kende i område, det
vil blive et samlingspunkt hvor voksne og børn kan mødes.Vi vil uden tvivl komme til at spise madpakker
dernede allerede til sommer - hvis vi selvfølgelig er så heldige at det allerede er etableret der.Tak for den
indsats i gør, det betyder så meget for området, hvor der er så mange børne familier.

TRINE CLAUSEN JESPERSGAARD
Et fællesomrade med aktiviteter for bade børn og voksne er ingen tvivl om, vil være det ultimative for vores
omrade, af mange forskellige arsager:
Rigtig mange er tilflyttere til Funder, og kender maske ikke sa mange i og omkring Silkeborg. Dette vil gøre
noget godt for fællesskabet, da det vil være et fantastisk mødested, bade for store og sma.
At kunne inddrage vores smukke og dejlige natur i omradet, sa alle far mere glæde og gavn af den.
Derudover at flytte meget af børnenes leg ud i naturen.
Det vil være godt for børnenes udvikling med leg og udfordringer af de forskellige aktiviteter.
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Jeg mener personligt der er stort behov for dette fantastisk projekt med aktivitetsomraderne, synes i den
grad det mangler til at fuldføre vores omrade!

PETER JUSTESEN
Som beboer på Funder Møllevej vil et aktivitetsområde betyde rigtig meget. Både for os som forældre, men
i særdeleshed for alle områdets mange børn. Det vil være et mødested for voksne og børn, hvor leg og
motorisk aktivitet vil være et samlingspunkt i naturskønne omgivelser.Det vil uden tvivl give området et
særligt kendetegn, og det er min store forhåbning at Silkeborg Kommune vil være med til at støtte dette
udendørsprojekt, så områdets børn får mulighed for et aktivitetsområde og derved opleve naturens mange
muligheder. Silkeborg er jo Danmarks outdoor hovedstad, så dette aktivitetsområde vil gå i god tråd med
dette.

ANN & KASPER STECHER
Da vi gerne vil vores børn det bedste og gerne bakke op om bhv ang idræt/motik. Vil det være en stor hjælp
for børnene i omradet at de har disse steder at boltre sig pa. Sa morikken bliver øvet. Og mor til 3 stk
drenge i forskellige aldre tænker jeg at det kunne være sa godt at der kom disse steder til forskellige aldre.
Sa de ikke skal køre helt hen pa skolen for at lege. Og der kan man heller ikke holdeøje med dem.
Og lige nu mangler vores drenge et sted hvor man kan tage hen med vennerne istedet for at cykle rundt pa
stierne nar man gerne vil lege.
Samtlige er det jo perfekt at møde andre børn og skabe nye relationer pa disse legepladser.
Bade børn og voksne ville kunne bruge disse steder til børnefødselsdage /sommerfester og bare en hygge
tur ud i det bla med familien.

EVA & PETER GISSELBÆK
Vi har boet i Funder i 4 ar, og nyder omradet med den fantastiske natur og dejlige naboer. Vi syntes det vil
være givtigt for os og omradet at der er fælles omrader hvor vi kan mødes pa kryds og tværs af gaderne og
nyde et fælles spil, snak mm. Vi vil ogsa nyde at tage børn og børnebørn med til omraderne for at spille,
dyrke motion, drikke kaffe mm.
Flot arbejde af udvalget, tak for det.

LINE JOHANSEN
Vi har boet pa Funder skovvej ca. 3 ar, vi er tilflytter til byen og glæder os ogsa rigtig meget til der kommer
nogle aktivitetsomrader, hvor man kan mødes pa kryds og tværs og nyde vores grønne natur.

DIANA & MAX VATER
At fa aktivitetsomrader i vores nærmiljø vil have stor betydning for bade børn og voksne. Der er mange
børn i omradet og det vil være fedt at have et sted hvor de alle kan mødes. Det vil give noget pa den sociale
front, men aktivitetsomraderne vil ogsa være med til at styrke deres udvikling gennem leg. Endvidere vil
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det være fedt for fællesskabet, at forældrene ogsa har et sted at mødes - om det sa er for at sludre over en
kop kaffe eller træne sammen😊Kan kun se at aktivitetsomraderne vil være en kæmpe bonus for vores
omrade!
Tak for jeres kæmpe indsats i aktivitetsudvalget for at prøve, at fa det hele op at køre. Vi hepper pa jer.

KRISTINA BONNET LAURITZEN
Aktivitetsomraderne og legepladserne vil gøre der nemmere for børn og voksne at mødes pa tværs.
Børnene vil elske at kunne mødes til fælles leg. Initiativet er fantastisk da vores børn far mulighed for at
mødes med andre børn fra omradet, og derved danne et endnu stærkere sammenhold i omradet.
Vores fællesskab i løbeklub vil blive styrket idet vi kan kombinerer løb og styrketræning.

LOUISE & SØREN GAMMELGAARD
Siden vi i 2012 byggede hus og flyttede til Funder, har vi drømt om aktivitetsomrader, hvor vi uforpligtende
kunne mødes med naboer og andre fra omradet, hvor børnene kunne brænde noget krudt af sammen og
fællesskabet styrkes.
Sa vi krydser fingre for, at planerne om de to aktivitetsomrader bliver en realitet, sa vi kan komme endnu
mere ud i den skønne natur og være aktive sammen.
Desuden passer projektet med aktivitetsomrader i naturen perfekt med, at Funder er forstad til Danmarks
outdoor hovedstad Silkeborg.

SANNE GULDAGER
Vi har nu boet i Funder i 5 ar og har altid savnet et sted, hvor alle børnene fra nabolaget kan mødes og lege
sammen, mens de voksne kan motionere eller sidde og snakke sammen. Et sadan udspil som
aktivitetsudvalget her kommer med vil være en kæmpe gevinst for vores skønne omrade og helt i trad med
naturens mangfoldighed. Vi vil sætte stor pris pa og værdsætte et aktivitetsomrade højt til stor gavn for
fællesskabet i omradet og for Silkeborg by som helhed som et “godt sted at bosætte sig som børnefamilie”.
Vi ser frem til masser af timers leg, hygge og samvær.

TANJA & MORTEN BJERREGAARD ULDUM
Vi har snart boet i Funder i i 7 ar. Vi har lært en masse fantastiske “naboer” at kende, men nogle
aktivitetsomrader/legepladser vil give os endnu bedre muligheder for at møde endnu flere fra omradet.
Vi har sammen med vores nærmeste “naboer” haft nogle mega gode fester og begivenheder hvor vi har lært
hinanden at kende. Omradet omkring Funder Skovvej og Møllevej mv er ved at være sa stort at der skal
meget plads til at holde en “sammenkomst”. Et fællesareal med aktiviteter for bade børn og voksne vil
kunne give omradet mulighed for fx at lave en hyggedag hvor alle kan mødes og lege/slappe af/lære
hinanden bedre at kende.
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Vi har en fantastisk natur lige ved døren og aktivitetsomrader som falder i et med naturen vil være perfekt
for bade sma og store.

LOUISE SMEDEGAARD MEIC
Som tilflytter til Funder med sma børn, vil aktivitetsomraderne være fantastiske steder, hvor man møder
hinanden pa kryds og tværs. Er sikker pa at de vil være med til at skabe et stort sammenhold i omradet, da
de vil give mange muligheder for sociale aktiviter børn og voksne imellem 😊.
Super godt arbejde af jer i aktivitetsudvalget

KRISTIAN GOBJERG
Det ville være sa fedt for bade børn og voksne med et fælles omrade, hvor vi kan hygge os😀 Med
aktivitetsomraderne vil vi ogsa komme til at fa endnu mere ud af den dejlige natur i omradet. Haber meget,
at det lykkes at realisere projektet!

IVAN SMEDEGAARD MEIC
Det vil være fedt med gode omrader, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig og udforske mange
forskellige aktiviter. Det er bade sundt for børnenes udvikling og trivsel, og er helt sikkert et projekt vi som
forældre bakker op om!
I øvrigt er Funder-omradet i meget voldsom vækst, hvorfor det kunne være dejligt med et omrade hvor
børnene kan nyde den gode natur som Funder ogsa byder pa.

MORTEN SNITTE SNITKJÆR DAMM
I et omrade med sa mange tilflyttere vil aktivitetsomraderne give nogle naturlige steder at mødes, sa man
skaber et unikt sammenhold.
Desuden vil det ogsa være godt at have nogle steder hvor omradets utrolig mange børn kan mødes, sa det
ikke kun er skolernes arealer pa den anden side af Funder Bakke, der inviterer til leg

ANJA HESEL
Det bliver sa godt med aktivitetsomrader, der er sa mange børn i alle aldre i omradet, og det vil virkelig give
dem de bedste forudsætninger for steder de kunne mødes og lege med hinanden, og komme til at kende de
andre børn i omradet. Det vil ogsa give anledning til at forældre kan mødes og lære hinanden at kende. Vi
glæder os i hvert fald rigtig meget til at det bliver bygget, og vores datter bliver sa stor at vi kan tage hende
med derover.
Fantastisk project!
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LASSE ANDERSEN
At fa aktivitetsomrader til Funder vil være et stort skridt pa vejen til endnu engang at løfte vores fantastiske
omrade, sa vi endnu bedre kan anvende de smukke skovomrader ved Funder Adal. Aktivitetsomraderne vil
være oplagte steder til at mødes unge som ældre (gamle) pa kryds og tværs til en fodboldkamp, tarzan leg,
friluftsliv eller CrossFit!

GITTE DAHL
Vi glæder os over det gode intiativ og selvom vi ikke selv har sma børn vil vi helt sikkert benytte de nye
aktivitetsomrader til bade motion i det fri, sjov, hyggeligt samvær og leg. Der er mange børn i omradet som
mangler et samlingspunkt og de voksne kan helt sikkert ogsa fa glæde af de mange aktiviteter sammen med
børnene :) Vi fryder os over at de integreres sa flot i den smukke natur i Funder.

SUSSI THOMASEN
Det bliver skønt med aktivitets omradet, hvor børnene kan mødes, snakke og lege, komme i form, se
naturen pa tæt hold, maske møde et par søde hunde.
Ligeledes bliver det fantastiske, at man som forældre har et omrade lokalt, hvor det bliver oplagt at mødes
ikke bare med sine børn, men ogsa til andre fælles aktiviteter. Vores omrade er i dejlig opblomstring, og
aktivitets omraderne vil ogsa være oplagte steder for fx de private dagplejere at mødes med børnene, et
sted at holde et pause, nar man er ude med sin hund eller bare trænger til frisk luft.

LOUISE BRUUN CHRISTENSEN
Som tilflytter til Funder ser jeg et stort behov for, at der skabes et aktivt og rekreativt udendørs
opholdssted for sociale aktiviteter og samvær for flere generationer, i omradet. Særlig i et nybygget kvarter
ser jeg et ekstra behovet for, at skabe et uderum for bade ældre-, børne- og ungeaktiviteter, et sted
friluftslivet og idrætten kan dyrkes gennem aktiviteter og nye faciliteter. Som børnefamilie vil vi drage en
enorm nytte af et sadan aktivitetsomrade

YVONNE FARSØ THEM
Aktivitetsomraderne vil betyde, at der et sted hvor alle i omradet kan mødes og udfolde sig, og dermed
skabe mulighed for gode relationer og sammenhold i vores omrade.
Specielt vil de være berigende for børnene i omradet, som vil kunne have et fælles omrade, hvor de kan
mødes og lege pa neutral grund, og hvor der er mulighed for at de kan danne nye relationer. Heri ligger
ogsa mulighed for at udvikle motorikken og fantasien i vores smukke natur i Funder. Det vil være rigtig
godt hvis vi kunne fa skabt nogle lækre rammer for udendørs liv i vores omrade.
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JANNI & FLEMMING SKJØDT
Det ville betyde sa utroligt meget og gøre en kæmpe forskel for bade vores børn men ogsa forældre ar fa
nogle fælles aktivitetsomrader. Det vil være win win for alle, og noget som vi har ønsket i mange ar. Sa det
ville være fantastisk.

SARA LE FEVRE MUNKGAARD
Hvor er det bare rigtig godt arbejde. Det vil være fantastisk med aktivitetsomrader til vejenes mange børn
især. Det glæder vi os utroligt meget til.

BETTINA CLAUSEN
Gennem de sidste ar er der sket en rivende udvikling i vores skønne by Funder. Mange nye borger er flyttet
hertil, indkøb og børnehave er kommet og det er sa skønt og det far byen til at blomster.
Det vi mangler nu er aktivitetsomrader der kan bringe os alle tætter sammen, skabe værdi og sammenhold
i byen. Funder er en by fuld af indendørs aktiviteter i form af vores hal, men udendørs mangler vi virkelig
nogen dejlige legepladser, boldbaner, balplads, træningsomrader mv.
Steder hvor børn kan mødes og lege, unge kan hænge ud, beboer kan sidde og snakke og nyde den skønne
natur og aktive mennesker kan træne.
Det er det vi mangler i Funder.

LONNIE HUUS ØSTERGAARD HANSEN
Vi flyttede til nov 2018 sa skal først nu til at møde alle pa skovvej og Møllevej. Det vil derfor være oplagt
med et sted hvor vores børn kan lege og man evt kan drikke kaffe og nyde den fantastiske natur. Det
betyder da meget for omradets beboere og nye tilflyttere. Skønt om sommeren nar man kan høre glade
børn i omradet

ANNE SOFIE MOGENSEN
"Med de nye aktivitetsomrader far vi alle endnu flere mader at nyde vores fantastiske natur pa.
Aktivitetsomraderne er jo netop planlagt sa bade børn som voksne har mulighed for at fa nogle aktive
stunder sammen. Det er fantastisk at der er planlagt to gode omrader fordi det netop gør at hele vores
store omrade far let adgang til aktiviteterne lige meget hvor man bor. Begge aktivitetsomrader er ikke kun
et plus for os som bor her i Funder men ogsa et plus for borgerne fra andre steder i Silkeborg som
alternative aktivitetsomrader at besøge indenfor en overkommelig afstand. Disse omrader vil ogsa binde os
pa toppen mere sammen med Silkeborg by."
Jeg haber at Silkeborg Byrad vil være os behjælpelige med at realisere vores drøm om to fantastiske
aktivitetsomrader i Funder.
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GITTE AARUP
Aktivitetsomraderne vil give os langt bedre muligheder for udeliv i hverdagen, og de vil helt sikkert ogsa
gøre, at vi far endnu mere ud af den fantastiske natur i omradet. Samtidig vil vi som tilflyttere glæde os til
mulighederne for at møde en masse andre børn og voksne fra lokalomradet i dagligdagen, og i forbindelse
med fælles sociale aktiviteter i omradet, som aktivitetsomraderne vil kunne danne perfekte rammer
omkring.
Funder Børnehus har særligt stort fokus pa bevægelse og natur, og vi kan se, hvor utrolig meget godt det
gør for vores tre drenge. Vi synes derfor det er sa fedt, at dette fokus videreføres i aktivitetsomraderne!

CAMILLA BRUN BJERG
Der ønskes hjælp til at fa etableret en skøn legeplads i det “nye” Funder. Lokale ildsjæle her i nabolaget har
ydet en kæmpe indsats for at dette overhovedet kan blive en mulighed, men der er brug for Jeres hjælp til
at legepladsen kan blive til virkelighed. I Funder er der andre ildsjæle, der har faet en byfest stablet pa
benene med aktiviteter for børn og voksne. Andre igen arbejder for at udvikle et fitness tilbud og sikkert
har andre projekter, der snart blive til virkelighed. Det er et omrade i vækst, hvor alle vil bidrage positivt til
fællesskabet. Derfor fortjener vi ogsa en skøn legeplads!
En legeplads i Funder vil glæde alle barnlige sjæle i vores omrade, det vil være et skønt uformel sted at
mødes med de ande fra vores lokalomrade, som ikke lige er naboen. Man vil møde folk pa tværs at aldre,
tale, snakke og ikke blot hilse, nar man kort gar forbi hinanden pa stien eller i skoven. Som tilflytter i
Funder, hvor man ikke i forvejen har et netværk, vil en legeplads være et naturlig sted, at søge hen for bade
børn og voksne for at møde andre. Legepladsen vil ligeledes glæde bade de lokale, men ogsa dagplejere og
børnehaven vil kunne fa stor udbytte af den. Legepladsen vil være et realistisk udflugtsmal for netop denne
gruppe.
Legepladsen vil give vores skønne omrade endnu et “løft”, sa derfor....

ELLEN-KATHRINE BOEL ROSENKRANDS
Vi flytter til Funder Skovvej til april, hvilket vi glæder os meget til.
For os har det været vigtigt at bosætte os i et omrade der er børnevenligt og der ligges op til leg og
hyggeligt samvær i nabolaget. Derfor synes vi et aktivitetsomrade vil være guld værd, hvor store og sma for
mulighed for at mødes.

HANNE OG HENRIK BÆKKEGAARD
Vi har nu boet her i 5 ar og vi er helt vilde med hele omradet generelt. Dog har vi altid savnet nogle fælles
aktivitetsomrader hvor vi kunne tage vores børn med hen og mødes med alle de andre familier. Det har
efterhanden udviklet sig til et ret stort omrade uden noget egentligt fælles samlingspunkt, sa vi haber
virkelig at det kan lykkes at realisere vores ønsker. Det vil med garanti styrke det store fællesskab og gøre
bydelen endnu mere attraktiv.
M.v.h. Hanne og Henrik
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LOUISE OG LARS KALLESØE
Vores skønne omrade i Funder syd mangler aktivitetsomrader, hvor bade store og sma kan mødes til leg og
en god snak. Det vil bestemt styrke det fælles sammenhold samt skabe fantastiske muligheder for at
aktivere vores kære børn.
Vi har en fantastisk natur lige udenfor døren og denne skal vi bestemt benytte os af.
Altivitetsomraderne som falder i et med naturen, kommer til at passe perfekt ind i omradet.

JANNI FISKER
Det vil gave alle i næromradet med sadan en plads, store som sma 😊 I vorers husstand vil vi i hvert fald
benytte det jævnligt.

MARK ZEPERNICK JOANSEN
Det vil være super godt for alle i omradet. Et sted hvor børn og voksne kan mødes og bevæge sig.

HEIDI ZEPERNICK JOANSEN
Sadan et sted hvor vi virkelig manglet i de 3 ar vi har boet her – et sted hvor omradet børn (og forældre)
kan samles og mødes pa kryds og tværs.

BETTINA LARSEN
Bakker helt sikkert ogsa op. Vi mangler et aktivitets omrade for bade børn og voksne.

BRITT DURVARDT JØRGENSEN
Det vi være sa fantastisk at have i nærheden. Det vil blive brugt af alle i vores husstand.

JAKOB ABILDGAARD NIELSEN
I et nyt kvarter er det vigtigt at have nogle samlingspunkter. Et sadant aktivitetsomrade kan være med til at
samle bade børn og voksne i omradet.

HEIDI SEJR
Det kunne være skønt med nogle aktiviteter/omrader i nærheden, som bade børn ig voksne kunne fa gavn
af. Bakker helt sikkert op.

JANNI NIELSEN
Vi mangler virkeligt et sted, hvor store som sma kan samles og hygge os sammen i næromradet. Jeg er
sikker pa, at et sadan aktivitetsomrade kan bidrage til det!
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BONNIE OG HENRIK HOELSTAD
Vi støtter aktivitetsomrader som opføres med respekt for omgivelserne. Vi ønsker at vise vores opbakning
til projektet. Den allerede opførte shelter og blaplads er rigtig flot og passer godt ind i omgivelserne uden
at skæmme. Placeringerne af de to aktivitetsomrader er gode og tilgodeser børn/voksne i hele omradet.

MARIA DAHLGAARD
Jeg er hjemvendt udenlandsdansker og mor til to dejlige drenge; Bertram pa 4 ar og Benjamin pa 7
maneder. Hjemme hos os elsker vi at komme ud i naturen, bevæge os, lege med legekammerater og sludre
med skønne naboer. I dag har vi desværre ikke ’samlingspunkter’. Det mangler vi. Vi mangler steder hvor vi
kan mødes; unge som gamle. Vi mangler et sted hvor vi kan styrke vores sammenhold og skabe nye
relationer som tilflytter til Funder/Silkeborg.
Vi mangler et rum hvor vi kan drikke en kop kaffe, lave et sandslot, bygge en hule skoven og nyde naturen
pa tæt hand. Ganske enkelt 😊
Jeg haber at Silkeborg Byrad vil være os behjælpelige med at realisere vores drøm om to fantastiske
aktivitetsomrader i Funder.
Pa forhand tak for jeres tid.
De bedste hilsner
Maria Dahlgaard
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Marlene Thomassen, Marlene@sverdrupsteel.com – 2978 8277
På vegne af Bryrup Borgerforening
Ny skaterrampe
Der er i dag begrænsede tilbud til de unge mennesker her i Bryrup.
Hvis man ikke er vild med fodbold og tennis og sommeren og
badminton og indendørs fodbold om vinteren, så er der desværre
ikke meget at tage sig til – ud over måske at være fast forankret
foran computeren, når man lander hjemme efter en lang skoledag.
Der er ikke længere noget klubtilbud, så der er også en del unge
mennesker, som strejfer rundt i mangel af noget at tage sig til. Vi
vil i borgerforeningen gerne forsøge at skabe et nyt tilbud, som
dels både rammer et publikum, som tidligere ikke havde noget, de
gik til, og dels kan skabe et sted at mødes og skabe fællesskaber
på tværs af årgange.
Denne skaterrampe er kommet op, da der er en lokal mand, som er
skater og har børn med samme interesse – rettede henvendelse til
borgerforeningen. Der er efterfølgende flere, som har tilkendegivet
samme interesse, så vi greb bolden og forsøger at få den i mål.
Denne lokale mand vil forestå opførelsen af rampen – samme med
andre frivillige, som har meldt sig. Ligeledes har vi fået hjælp fra
en lokal tømre til indhentning af priser – som gerne også vil
bidrage. For at støjreducere mest muligt, at vi også fået
tilkendegivet, at Dansk træfiberisolering vil isolere rampen, så vi
genere mindst muligt. Skolen har tilkendegivet, at de synes super
godt om ideen og vil benytte den i ’den aktive skoledag’ – som
skolereformen ligger op til. Bryrup IF synes også at dette er et stort
plus – måske den på sigt kan komme ind under den paraply af
tilbud, som BIF har. Tilkendegivelser vedlægges. Der tilbydes hver
uge undervisning i at bruge rampen på enter stateboard el. løbehjul
– og hvordan man færdes sikkert på rampen og passer på sig selv
og hinanden.
45.000,90.000,Smed/tømrer arbejde + materialer til stel på rampe – 48.000,Slidstærke køreplader – 42.000,Skaterrampen ejes – efter opførsel – af Bryrup Borgerforening, som
varetager løbende vedligehold.
Borgerforeningen står for drift – eller rettere for vedligehold og
undervisningstilbuddet tilbyder også via borgerforeningen. Rampen
skal ligge på et jordlod, som ejes af Them hallerne – lige ved siden
af hallen. Vi har fået lov at Them hallerne til at placere rampen her.
Der er kommet støtte fra:
Udviklingspuljen – 25.000,Brædstrup Humanitærforening – 10.000,Resten støttes af lokal
[Hvis ansøger får lokaletilskud fra Silkeborg Kommune til
nuværende lokaler, skal det angives.
Hvis etableringen af dette projekt kan medføre ændringer i
lokaletilskuddet (fx i form af ansøgning om yderligere tilskud ved
udbygning el.lign.) skal dette angives.]
Bryrup Borgerforening er momsregistreret.

4 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Bryrup Borgerforening
4.2 - Bilag: Skaterrampe
DokumentID: 7617962

Bryrup IF, anno 1899
Blåmejsevej 3
8654 Bryrup

Til rette vedkommende

Bryrup IF er som samlet idrætsforening blevet kontaktet af Bryrup Borgerforening og informeret
om planerne for etablering af en skaterrampe i Bryrup.
Rampens endelig placering er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes med en placering i nærheden
af Bryrup Skole/Bryrup Hallen. En placering i dette område vil betyde, at en skaterrampe kan
anvendes af mange. Specielt vil skolens børn kunne anvende den i frikvarter og/eller den kan
inddrages i idrætsundervisningen.
I Bryrup IF ser vi det som et spændende tiltag og med et fremtidigt perspektiv i form af et nyt
supplement til de nuværende aktivitetstilbud som Idrætsforeningen tilbyder.
Der arbejdes i byen på et større Søbads projekt og her vil en skaterrampe også kunne forenes.
Derfor kan Bryrup IF hermed give sin fulde støtte til Bryrup Borgerforenings videre arbejde
omkring etablering af en skaterrampe. Idrætsforeningen forpligter sig dog ikke til nogen form for
økonomisk involvering i forbindelse med etablering og fremtidig vedligeholdelse.

Med sportslig hilsen

Ivan Gissel, formand
Bryrup Idrætsforening

4 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Bryrup Borgerforening
4.3 - Bilag: Støtteerklæring
DokumentID: 7617961

Bryrup den15. marts 2018

Bryrup Skole er af Bryrup Borgerforening blevet informeret om planerne for
etablering af en skaterrampe i Bryrup.
Rampens endelige placering kendes ikke i skrivende stund, men det
forventes at blive i nærheden af Bryrup Skole. Rampen vil derfor med lethed
kunne inddrages i skolens hverdag, både i frikvartererne og i undervisningen,
ligesom den i fritiden vil kunne blive et godt aktiv for de af byens børn, der
ikke er en del af idrætsforeningens tilbud.
Både Bryrup Skole og SFO kan se nogle spændende muligheder med en
skaterrampe og vi vil derfor gerne erklære vores fulde støtte til
Borgerforeningens arbejde med etableringen af en sådan. Vi ser
skaterrampen som et godt supplement til skolens fortsatte arbejde med at få
implementeret nogle af de hensigter, der er i skolereformen fra 2014. Her
tænker vi i særdeleshed på reformens øgede fokus på bevægelse, men også
på den understøttende effekt som projektet vil have for, at vi i endnu højere
lykkes med at skabe en bedre og mere varieret skoledag for vores elever.
Med venlig hilsen

Bo Buhl Andersen, skoleleder

Bo Buhl Andersen
Skoleleder
8970 2451 / 2498 6979
BoBuhl.Andersen@silkeborg.dk

Bryrup Skole
Skolevej 14 - 8654 Bryrup
8970 2460
www.bryrup-skole.dk

6 Ændring af retningslinjer for tilskud til offentlige
kunst- og kulturarrangementer
6.1 - Bilag: Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer - forslag
til ændring
DokumentID: 7660825

Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og
kulturarrangementer
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for
bevilling af kommunal støtte til offentlige kunst- og kulturarrangementer. Beløbet kaldes ”de
kulturelle frie midler”. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til produktion, medmindre Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget har afsat midler specifikt hertil.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan i det enkelte regnskabsår beslutte at øremærke en del af
”de kulturelle frie midler” til særlige tiltag, f.eks. udvikling af kunst- og kulturlivet, internationale
samarbejder og lignende. Dette vil i givet fald være en del af kulturpolitikkens handleplan.
Formålet med ”de kulturelle frie midler”
Formålet med ”De kulturelle frie midler” er et ønske om at medvirke til gennemførelse af
kulturelle arrangementer ved bevilling af kommunalt tilskud efter ansøgning.
Med bevilling af kommunalt tilskud ønsker Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at










støtte kulturaktiviteter, der giver borgerne mulighed for at udfolde sig skabende og
kreativt i samvær med andre
støtte kunst- og kulturoplevelser, der tiltrækker og udfordrer såvel kommunens borgere
som gæster udefra
støtte initiativer, som bidrager til udviklingen af kulturlivet
støtte kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet
støtte smalle kulturudbud og eksperimenterende kunst
støtte initiativer, der søger at tiltrække et større og bredere publikum
støtte initiativer, der styrker formidlingen af kulturtilbud
støtte samarbejdsprojekter mellem vækstlag og professionelle kunstnere eller
kulturinstitutioner
støtte initiativer, der åbner mulighed for at sende kunstnere til udlandet og invitere
kunstnere hertil

Målet er, at så mange borgere som muligt i Silkeborg Kommune får mulighed for at opleve og
deltage i de støttede kulturarrangementer.

Typer af kunst- og kulturarrangementer, som der kan gives tilskud til
Der kan bevilges tilskud til
Koncerter
Musicals
Festivaler
Kunstudstillinger
Teaterforestillinger
Danseforestillinger
Bogudgivelser
Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelse af retningslinjernes formål
Særligt vedr. filmproduktion:
Silkeborg Kommune er medlem af Vestdansk Filmpulje og ansøgninger om tilskud til
filmproduktion henvises til Vestdansk Filmpulje.
Vilkår for støtte
















Arrangementet foregår i Silkeborg Kommune
Arrangementer/initiativer skal være ikke-kommercielle. F.eks. gives ikke støtte til
erhvervsmæssig virksomhed, som ikke er drevet af frivillige
Arrangøren skal som hovedregel være organiseret f.eks. som frivillig forening eller fond
med vedtægter
Der kan som hovedregel kun ydes støtte til arrangementer, hvor den arrangerende
forenings bestyrelse ikke selv er modtager af honorar fra projektet
Arrangementet/initiativet skal være med offentlig adgang
Markedsføringsindsatsen skal sikre offentlighedens kendskab til arrangementet
Budget og eventuelt regnskab og status for tidligere år skal udvise et behov for støtte
Det skal fremgå af PR materiale, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet
Bevillinger er altid et-årige og følger kalenderåret.
Der kan som hovedregel kun ydes støtte til arrangementet i max. 3 år
Der skal som hovedregel være egen finansiering enten i form af entrébetaling, tilskud fra
fonde, puljer, stat eller anden sponsorering.
Ved tilskud over 50.000 kr. skal der indsendes regnskab over projektet efterfølgende.
Kultur- og fritidsafdelingen skal informeres, hvis der sker ændringer i det planlagte
arrangement
Efter arrangementet kan Kultur- og fritidsafdelingen forlange en redegørelse for
arrangementets gennemførelse.

Støtten kan bevilges til det samlede arrangement eller specifikt til:
Honorar ved professionel/faglig assistance
Markedsføringsudgifter
Annoncering
Lokaleleje
Leje af teknisk udstyr
Bevilling af støtte
Støtte bevilges som hovedregel som



Direkte tilskud ved arrangementer/initiativer uden entrébetaling eller
Underskudsgaranti ved arrangementer/initiativer med entrébetaling

Det kommunale tilskud gives dermed som hovedregel ikke til opbygning af egenkapital, men til
sikring af gennemførelse af arrangementet.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan benytte puljen til aktivt at igangsætte et kulturelt initiativ
eller give økonomisk opbakning til et eksisterende initiativ.
Behandling af ansøgning
Ansøgninger behandles løbende i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med udtalelse fra Silkeborg
Kulturråd og indstilling fra Kultur- og fritidschefen.
Ansøgninger, som ikke opfylder retningslinjernes formål, behandles ikke i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
Retningslinjer for konkrete tilskudsområder
Retningslinjer for kommunal honorarstøtte til rytmiske musikforeningers koncerter




Honorarstøtte bevilges under forudsætning af, at Statens Kunstfond bevilger tilskud
Silkeborg Kommunes honorartilskud pr. musiker pr. koncert svarer til satsen på statens
tilskud
Statens Kunstfonds regnskabs- og revisionsinstruks følges

Retningslinjer for tilskud til bogudgivelser








Der er tale om lokalhistorie/samfundsdokumentation, der har almen interesse, og som
ikke tidligere er beskrevet
Der foreligger manuskript klar til udgivelse
Der er tale om en ikke-kommerciel udgivelse
Der foreligger budget for bogudgivelsen
Der kan max. bevilges et tilskud på 10.000 kr.
Der afleveres 5-10 eksemplarer til Silkeborg Kommune
Udtalelse fra lederen af Lokalhistorisk Arkiv foreligger



Det vurderes, om udgivelsen bør være i digital form

7 Dansk-Ungarsk Venskabsforening søger tilskud til
rejse til Ungarn
7.1 - Bilag: Dansk-Ungarsk Venskabsforening ansøgning og program
DokumentID: 7684322
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Til Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget
Ansøgning om tilskud

I forbindelse med folkemødet i slutningen af september 2018 valgte vi at
invitere politikere, musikere og medlemmer af vores søsterforening i Ungarn.
De skulle dels være part i vores bidrag til folkemødet og dels høre om de
erfaringer, vi har i Silkeborg med lokalråd.
Der blev i den grad slået på tromme for vores forening af ”Shamanen og hans
tre kvinder”, der sammen skabte musik kun ved brug af deres stemmer og
primitive trommer. Torsdag eftermiddag holdt vi vores minikonference
“Lokalråd - demokratisk indflydelse i kommunen” i rådhussalen med oplæg
fra Johan Brødsgaard, Martin Jakobsen, Linda Lyngsøe og Helga Sandorf
Jacobsen og med deltagelse af Den Ungarske Ambassadør.
Som opfølgning på besøget i Silkeborg er det så meningen, at vi skal gentage
succesen i I Ungarn. Foreningen afholdt dengang alle udgifter ved besøget,
da vi gennem årene havde sparet op for netop at have et råderum til at kunne
promovere Ungarn, Dansk-Ungarsk Venskabsforening og vores
søsterforening i Silkeborg.
Et initiativ vi i øvrigt også overvejer i forbindelse med Folkemødet 2019.
I begyndelsen af april drager de samme politikere sammen med
borgmesteren og bestyrelsen af Dansk-Ungarsk Venskabsforening så til
Ungarn for bl.a. at give 80 borgmestre i Bács Kiskun Megye (venskabsamt
med Region Midt) indblik i, hvordan vi i Silkeborg tænker og anvender
borgerindragelse i den kommunale, demokratiske beslutningsproces.
Fra den 2.-4. april besøger vi Silkeborg Kommunes venskabsby Tiszaalpár,
som er vært ved forskellige arrangementer. Torsdag rykker vi så, til
Lajosmitsze, hvortil også borgmesteren og politikerne fra Silkeborg
ankommer. Så går turen til Kecskemét og så videre til selve mødet med de
ungarske borgmestre der senere på dagen skal foregå på noget der kan
sammenlignes med en dansk højskole i Lakitelek, en mindre by i amtet. Vi
skal så fredag mødes med borgmesteren og andre repræsentanter i
Kiskunfélegyháza, den anden venskabsby til Silkeborg Kommune for så
senere på dagen at mødes med op til 30 repræsentanter for foreninger i
Kecskemétområdet og lave en mindre workshop om “Frivillighed “ og dér igen
fortælle om erfaringerne i Silkeborg.
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De nærmere detaljer om besøgene fremgår af det medsendte program.
Besøget i Ungarn skal ud over det “faglige indhold” ses som en kærkommen
lejlighed til at styrke og fremme venskabsrelationerne til de to byer Tiszaalpár
og Kiskunfélegyháza, relationer vi som forening jo varetager på vegne af
Silkeborg Kommune.
Gruppen består af 7 personer fra bestyrelsen plus en suppleant og 4
ægtefæller samt senere på ugen også af Steen Vindum, Johan Brødsgaard
og Martin Jakobsen.
Helga Jakobsen og Linda Lyngsøe er ud over at være byrådspolitikere også
medlemmer af bestyrelsen, som henholdsvis bestyrelsesmedlem og
suppleant til bestyrelsen. Linda Lyngsøe er desuden udvalgt som mangeårig
formand af Blicheregnens lokalråd og dermed i besiddelse af en stor praktisk
erfaring i arbejdet med lokalråd. De 4 ægtefæller, borgmesteren, formanden
for Kultur-Fritids og Idrætsudvalget og formanden for Nærdemokratiudvalget
afholder selv deres udgifter.
Som tilskud til de med turen forbundne udgifter for bestyrelsen og
suppleanten til flybilletter, hotel og transport i Ungarn tillader vi os at ansøge
udvalget om et tilskud på kr. 25.000,-.
Med ønsket om velvillig behandling
Med venlig hilsen
Torben Bæk-Sørensen
Dansk-Ungarsk Venskabsforening

De forventede boudgifter i Tiszaalpár er for 7 bestyrelsesmedlemmer 4200,Transport til og fra Budapest
5000,Flybilletter
12000,Boudgifter Kecskemét
7000,Samlede forventede udgifter:
28000,Udgifter der evt.måtte komme til fortæring m.m. afholder vi selv!
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2019

den 2. april

den 3. april

den 4. april

den 5. april

den 6. april
morgenmad

07:00

08:00

09:00

10:00

morgenmad

morgenmad

morgenmad

afgang til lufthavn

heldagsprogram i Tiszaalpár
bl.a. børnehavebesøg
møde med "ældresagen"

8:30 afgang til Kecskemétre,
9:00 møde ved Hotel Arany Homok
v. Ági, Márti, Orsi
Kecskemét er
10:45 politikerne
650 år gammel lander
museumsbesøg

den nye Leskowsky
Musikinstrumentsamling
v. Ági, Márti, Orsi

ankomst til
lufthavn

v. kom.dir. Menyhárt Anett,
borgmesteren, Orsi

11:00

12:00
middag med Csernák Zsolt,
byrådsmedlem

afgang til
Lajosmizse,
hesteshow med
middag

afgang til
Lajosmizse

11:30 afgang til Kiskunfélegyháza

tilslutning til
gruppen

middag med borgmesteren Csányi
József,
restaurant Rózsakert,
Damjanich u. 4.

13:00
afgang til Lakitelek,
Lakitelek Népfőiskola
http://www.nepfolakitelek.hu/

14:00

15:00

afgang til Budapest for at hente
gæsterne - amtets minibus + 2 biler:
Orsi og Benedek (for.'s medlem)

16:00

16:35 ankomst til Budapest med fly nr.:
FR 8744

17:00

afgang til Tiszaalpár

programmet forsættes,
bl. a. med at se på fugle
byens gamle traditioner

borgmestermøde (amtets ca. 80 borgmestre er med)
minikonference om nærdemokrati.
Borgmesteren S. Vindum hilser kollegerne, kort tale om den
danske nærdemokrati.

rundvisning på skolen

fri

rundvisning på teatret
afgang til DK:
FR 8745
ankomst til
lufthavn
ankomst til DK

tilbage til Kecskemét
dansk-ungarsk offentlig diskussion frivillige arbejde, samarbejde mellem
institutioner og borgere
- møde med civile på amtsbiblioteket,
Kecskemét, Piaristák tere 8.

Besøg på Palinkaház museum i TőserdőLakitelek
fri

18:00

politikerne til Tiszaalpár

18:30 forventet ankomst, indkvartering

19:00
19:30 h middag
ansv.: Tiszaalpár

fælles middag med politikere,
gamle og nye venner fra Alpár med

middag på højskolen
møde med borgmesteren fra Tiszaalpár
tilbage til Kecskemét

20:00

http://geniuszetterem.hu/geniusz/kapcsol
at

21:00
Rigófütty
Arany
Homok

afskedsmiddag med foreningens
medlemmer
på restaurant Veyront
Kecskemét, Horog u. 9.

11 personer

http://www.rigofutty.hu/

11 personer
15 personer

15 personer

https://hotelaranyhomok.hu/
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Historien om en soldat
8.1 - Bilag: Silkeborg Classic Ansøgning, projektbeskrivelse, budget m.m.
DokumentID: 7666020
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Silkeborg Classic Concerts
Papirfabrikken 14 4.2
8600 Silkeborg DK
+45 9156 3437
svj1442@gmail.com

22. marts 2019

Til Silkeborg Kommune, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Musikforeningen Silkeborg Classic ønsker hermed at ansøge Silkeborg Kommune om økonomisk støtte til
opsætning af Igor Stravinskijs musikstykke ”Historien om en soldat” i april–maj 2020. Vi søger om 75.000 kr.
ud af vort samlede finansieringsbehov på 671.000 kr. (Se vedlagte budget)
Det er første gang foreningen påtager sig så stor en opgave som en egenproduktion vil være. Men henset
den store interesse, som projektet allerede har vakt, vurderer vi, at projektet ikke alene er realistisk, men
også et tiltag, der vil have en bredere målgruppe end det traditionelle klassiske musikpublikum. (Se
vedlagte anbefalinger)
Stravinskijs ”Historien om en soldat” anses for at være én af det 20. århundredes musikalske perler, og i
Silkeborg Classic’s opsætning understøttes det musikalske eventyr af et filosofisk causeri om dets etiske og
moralske dilemmaer. (Se vedlagte projektbeskrivelse)
Musikken spilles af et professionelt ensemble bestående af bl.a. Christina Åstrand, koncertmester i DR
Symfoniorkestret, skuespiller Henrik Koefoed fortæller historien, der illustreres af en balletdanser. Den
filosofiske vinkel tegnes på skift af prof. emeritus Steen Hildebrandt, tidl. biskop Kjeld Holm og
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Som led i projektet vil komponisten Anders Koppel skrive et helt nyt værk
for samme besætning som Stravinskijs historie. Ved på denne måde at sætte Stravinskijs musik ind i en
aktuel kontekst gøres værket endnu mere vedkommende for et moderne publikum.
Der planlægges i alt 10 opførelser rundt om i Jylland i perioden 16. april – 8. maj 2020.
Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.

Projektbeskrivelse 22.3.2019
Budget 22.3.2019
CV’er for de medvirkende
Anbefalinger
Silkeborg Classic - præsentation

Venlig hilsen
Svend Jakobsen
Formand for Silkeborg Classic

Se foreningens hjemmeside www.silkeborgclassic.dk

1

”Historien om en soldat” – Stravinskij 2020
Igor Stravinskijs ”Historien om en soldat” - fortalt i en ”fake news”-tid
Tidligere biskop Kjeld Holm (skiftevis med professor emeritus Steen Hildebrandt og fremtidsforsker Jesper
Bo Jensen) introducerer en af det 20. århundredes kammermusikperler i en stærk nutidig opsætning.





Projektidéen inddrager syvmands-ensemble, balletdanser, skuespiller, forsker og komponist.
Stravinskijs geniale, stilskabende og stærkt billeddannende musik opføres for første gang i mange år
i Jylland.
Stykkets tematik er tidsaktuel med referencer til flere af nutidens vigtigste samfundsdebatter, som
udfoldes for publikum af Kjeld Holm / Steen Hildebrandt / Jesper Bo Jensen.
Stravinskijs musik til C.F. Ramuz’ fortælling føres videre i et nykomponeret værk for samme
besætning af Anders Koppel.

Projektets ide, indhold og perspektiv
Drømmen om at kunne se ind i fremtiden og derigennem opnå rigdom og velstand er en drift, der er mindst
ligeså aktuel i 2020, som den var for 100 år siden. Den er temaet for Igor Stravinskijs kammermusikstykke
”Historien om en soldat” fra 1918. Det evigtgyldige eventyr om den fattige soldat, der møder heksen eller
djævlen og får adgang til rigdom eller indsigt, mod at han sælger sin violin og dermed sin sjæl.
”Historien om en soldat” har iflg. vore oplysninger ikke været opført i Jylland i mere end 40 år. I Silkeborg
Classics nye opsætning understøttes det musikalske eventyr af et filosofisk causeri om historiens etiske og
moralske dilemmaer. Musikken spilles af et ensemble bestående violinisten Christina Åstrand og seks andre
professionelle musikere under ledelse af dirigent og kapelmester Henrik Svenning. Skuespiller Henrik
Koefoed fortæller historien, og den filosofiske vinkel tegnes af tidligere biskop Kjeld Holm henholdsvis
professor emeritus Steen Hildebrandt og fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. I forestillingen medvirker også
en balletdanser, og som led i projektet vil komponisten Anders Koppel skabe et helt nyt værk for samme
besætning som – og inspireret af - Stravinskijs ”Historien om en Soldat”. Værket vil blive opført som
afslutning på forestillingen.
Det er vores ambition, at vi med dette projekt kan samle det bedste fra to verdener. At sætte Stravinskijs
evigtgyldige musik, med dens stærke fortællende kraft i formidlingen af C. F. Ramuz’ smukke og gribende
historie, ind i en aktuel kontekst ved en interessant moderne tænker, skal gøre ”Historien om en Soldat” til en
endnu mere vedkommende og stærk oplevelse.
Musikkens og fortællingens aktualitet
Der går en lige linje imellem Stravinskijs musik fra 1918 og vores tid. Musikken er stadig helt aktuel, og dens
udtryk minder på mange måder om vore dages filmmusik. Rigtig megen filmmusik er inspireret af netop
denne tid i musikhistorien, og ligesom komponister som Mahler, Wagner og Richard Strauss er også Igor
Stravinskij tydeligvis inspirationskilde for vore dages filmskabere.
Derudover er selve historien evigtgyldig. Med hvidvask, skattesvindel og fake news som sørgelige eksempler
er grådighed, higen efter kortsigtet lykkefølelse og i det hele taget udbredt materiel og økonomisk
afhængighed mindst lige så aktuel nu, som da C. F. Ramuz skrev historien om soldaten.
Målgrupper og publikum
”Historien om en Soldat” er et af det 20. århundredes stærkeste værker i krydsfeltet mellem koncert og
teater. Ved at sætte den stadig relevante historie og Stravinskijs næsten filmisk fortællende musik i dialog
med aktuelle moralske og etiske spørgsmål formidlet af en causør fra en helt anden sammenhæng vil vi gøre
værket endnu mere relevant og meningsfuldt for et nutidigt publikum end et traditionelt klassisk
kammermusikværk vil være. Vi tænker her, at ikke alene unge og studerende, gymnasier og højskoler,
musikforeninger og det klassiske musikpublikum i Silkeborg og Jylland i øvrigt, men også banker og andre
erhvervsvirksomheder vil være oplagte målgrupper for værket i denne nye form.
Ambitionen med projektet er at skabe forbindelse mellem en af det 20. århundredes store klassikere og
publikum 2020. Dette søger vi at opnå ved at lade en begavet og anerkendt tænker fra vores samtid som
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Kjeld Holm / Steen Hildebrandt / Jesper Bo Jensen sætte musikken og historien ind i et etisk og moralsk
perspektiv. Tanken er helt praktisk, at vores causør skal indlede forestillingen med et oplæg på 15-20
minutter, hvorefter vi opfører ”Historien om en Soldat”. Efter en pause vil causeuren derefter lægge op til en
dialog med publikum, musikere, fortæller og dirigent om historien, musikken og de spørgsmål det rejser.
Forestillingen afsluttes med et moderne værk af ca. 10 minutters varighed skrevet til netop dette projekt af
komponisten Anders Koppel. Værket vil være inspireret af tematikken i fortællingen og af Stravinskijs musik
og skrevet for netop det konkrete ensemble på 7 musikere, som også spiller Stravinskijs værk.
Medvirkende
Dirigent og instruktør:
Fortæller:
Violin:
Klarinet:
Fagot:
Kornet:
Trombone:
Bas:
Slagtøj:
Danser:
Causør:
Arrangør:

Henrik Svenning
Henrik Koefoed
Christina Åstrand
Kristian Flagstad
Anne Mette Juul Pedersen
Gert Skovlod Hattesen
Jesper Busk Sørensen
Mads Uldal
Thomas Hamilton
Navnet endnu ikke på plads
Kjeld Holm / Steen Hildebrandt / Jesper Bo Jensen
Musikforeningen Silkeborg Classic Concerts

Opførelsessteder og tidsplan
Der planlægges i alt 10 opførelser rundt om i Jylland i perioden 16. april – 8. maj 2020. Foreløbigt er der
positiv interessetilkendegivelse fra bl.a. Jysk Musikteater Silkeborg, Musikkens Hus Aalborg, Silkeborg
Gymnasium, Hjørring Musikforening og Nørgaards Højskole.
Budget og finansiering
Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor et budget på 671.000 kr. Se vedlagte budget og
finansieringsplan.

Silkeborg Classic
Underskrift
HJ 22.3.2019
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Historien om en soldat 2020 BUDGET OG FINANSIERING 22.3.2019
tusinde kr.
Honorar instruktør / dirigent
Honorar fortæller
Honorar 7 musikere og 1 danser, 10 forestillinger à 1.839,65 kr.
Honorar 7 musikere og 1 danser, 20 prøvetimer à 610 kr.
Honorar causør
Komponisthonorar
Scenografi, teknik, transport m.v.
Overnatning sjællandske medvirkende
Transport og forplejning sjællandske medvirkende
Leje af koncertsal Jysk Musikteater
Produktionsomkostninger i øvrigt
Markedsføring
Administration
Uforudsete udgifter (10%)
Udgifter i alt

40
80
147
97
60
40
30
20
20
17
20
50
0
50
671

Silkeborg Classics egenfinansiering
Salg 9 forestillinger à 30.000 kr.
Billetsalg Silkeborg 150 stk. à 175 kr.
Jysk Musikteater
Den Jyske Kunstfond
Silkeborg Kommune
Region Midtjylland
Øvrige fonde og sponsorer
Indtægter i alt

17
270
26
15
150
75
25
110
671
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”Historien om en soldat” – Stravinskij 2020
ANBEFALINGER

Henrik Koefoed, skuespiller:
”Historien om en soldat er et værk, som jeg har været med til at opføre mange gange i forskellige
sammenhænge, blandt andet to gange med musikere fra Det Kongelige Kapel på Frederiksværk
Musikfestival og i kammermusikforeningen Natmandsforeningen.
Samspillet med musikken og fortællerrollen er noget, der i den grad tiltaler mig, for jeg holder utrolig
meget af at være tæt på musikere, da jeg jo inderst inde selv er en musiker, som bare glemte at øve mig i
mine unge konservatorie-år!”
Christina Åstrand, koncertmester i DR SymfoniOrkestret:
”At opføre Stravinskij´s legendariske værk “Historien om en soldat” med skuespiller og danser, som det
originalt er tiltænkt, og ydermere bringe historien frem i en nutidig kontekst, er et projekt jeg med glæde vil
deltage i. Jeg ser det som et både velgennemtænkt og innovativt projekt med en stor relevans for et
moderne publikum.”
Jesper Busk Sørensen, basunist ved Berliner Philharmonikerne:
”Som ansat basunist ved Berliner Philharmonikerne har jeg spillet Stravinskijs "Historien om en Soldat" et
utal af gange i forbindelse med vores kammermusikkoncerter i Philharmonie. Det er et intimt værk, som
altid betager publikum, og jeg glædes i den grad over, at Silkeborg Classic har valgt at opføre værket, samt
at give publikum mulighed for at høre en nyfortolkning af Stravinskijs komposition, i form af Anders Koppels
nye værk.
Det er sjældent, at man kan opleve sådan et kulturelt kompakt projekt, hvor så mange forskellige kulturelle
retninger er repræsenteret.
Jeg kan på det varmeste anbefale Silkeborg Classics projekt.”
Kjeld Holm, tidligere biskop over Aarhus Stift:
”I årene efter 1. verdenskrig ændrede Europa og verden sig fundamentalt. Det gjaldt i kunsten, men også i
den refleksion over tilværelsen, der blev til efter det helvede, som krigen havde været. Åndsvidenskaber
som teologi og filosofi søgte at fortolke nutidens vilkår, - ikke mindst i dialog med kunsten. Stravinskij var i
hele sin produktion en dialogens mester. Han var i dialog med fortid og nutid.”
Kjeld Holm vil i sit indlæg søger at vise, hvordan dialogens muligheder var et fælles anliggende for ”de
store”, f.eks. Thomas Mann, og Karl Barth.
Anders Koppel, komponist:
”Historien om en Soldat har fulgt mig fra min tidligste barndom, da det hørte til min fars yndlingsmusik. At
få lov til at skrive et moderne "efterskrift" til Stravinskijs klassiker og for den samme pragtfulde besætning
lyder som en ønskeopgave.”
Hans Peter Søgaard Andersen, Faggruppeleder for Musik på Silkeborg Gymnasium
”Det er med stor interesse, vi har set projektbeskrivelsen for Silkeborg Classics nye projekt, der sætter
Stravinskijs musik i en nutidig kontekst og sammenblander forskellige kunstarter i tolkningen af værket.
Det ville være et interessant arrangement af almen dannende og vedkommende karakter for eleverne på
Silkeborg Gymnasium, og vi ville have stor interesse i at kunne tilbyde et sådant projekt for vores elever.”
Kaj Nørholm, Formand for Hjørring Musikforening:
”Bestyrelsen for Hjørring Musikforening finder projektet med opførelsen af ”Historien om en Soldat” uhyre
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interessant og et meget prestigefyldt projekt, som vi sagtens kunne tænke os at indlægge i vores program
for 2020, hvis de økonomiske betingelser giver os mulighed for det.
Vi finder stykket særdeles relevant for nutidens publikum, og vi lægger gerne sal og scene til utraditionelle
koncerter af stor kvalitet.
Hjørring Musikforening har eksisteret ubrudt siden 1943 og har for øjeblikket over 300 medlemmer, så
publikumspotentialet er til stede for en opførelse.”
Jeppe Uggerhøj, Programchef for Musikkens Hus, Aalborg:
”Silkeborg Classics projekt ”Historien om en soldat”, hvor det klassiske værk iscenesættes i en nutidig
kontekst, synes jeg er meget interessant. Den vante klassiske koncertgænger får mulighed for at afdække
nye lag af værket, og iscenesættelsen appellerer samtidig til en bredere målgruppe end gængse
fremførelser af klassiske værker gør.
Jeg er meget positiv stemt overfor en opførelse i Musikkens Hus, Aalborg.”
Niels Kaas, Direktør for JYSK MUSIKTEATER, Silkeborg:
”Opførelsen af kammermusik på højt niveau er vigtigt at fastholde som en del af den klassiske scene. I Jysk
Musikteater ser vi frem til at ”Historien om en Soldat” kan produceres til glæde for musikforeninger og
koncertsale i Danmark.”
28. februar 2019
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”Historien om en soldat” – Stravinskij 2020
CV for medvirkende

CV Henrik Svenning:
Henrik Svenning, født 1963, er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og på konservatoriet i
Rotterdam. Han er kunstnerisk leder og kapelmester for Musical Silkeborg og har stået i spidsen for Dr.
Jekyll og Mr. Hyde, My Fair Lady, Les Misérables, Evita, West Side Story, Matador, Chess, Den eneste Ene,
An officer and A Gentleman, Cabaret og Skatteøen.
HS har dirigeret Nytårskoncerter i Jysk Musikteater siden 2000 med solister som Susanne Elmark, Louise
Fribo, Kim Sjøgren, Peter Lodahl, Rasmus Jupin, Joakim Knop, Sofie Elkjær, Bobo Moreno, Andrea Pellegrini,
Nina Pavlovski m.fl.
Han har været kapelmester på My fair Lady på Aarhus Teater og West Side Story på Aarhus og Ålborg
Teater. Assisterende kapelmester på Piraterne fra Penzance, Showboat, Cabaret og Les Misérables på
Aarhus Teater, Miss Saigon på Odense Teater og West Side Story på Fredericia Teater og i den kommende
sæson på The Sound of Music på Jysk Musikteater.
Han har dirigeret koncerter med Ålborg Symfoniorkester, TV2 Alletiders juleshow 2015-2018. Aarhus
Symfoniorkester, Ensemble 2000, Det Jyske Ensemble, Prinsens Musikkorps og Jysk
Underholdningsorkester.
HS modtog i januar 2015 Silkeborg Kommunes Kulturpris.
CV Henrik Koefoed:
Henrik Koefoed, født 1955, er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1980, og har siden da været
med i adskillige forestillinger på de fleste teatre i hovedstaden og – ikke mindst – på turne i resten af
Danmark. Senest kan nævnes Liva på Folketeatret og Amadeus på Det Kongelige Teater.
HK er med i herrelogen Ørkenens Sønner, og han har også en fortid som musikstuderende trombonespiller
på Nordjysk Musikkonservatorium tilbage i 70’erne.
CV Christina Åstrand:
Christina Åstrand, født 1969, er en af de mest bemærkelsesværdige violinister i Skandinavien i dag.
Hun blev allerede som 13-årig optaget på Det Jyske Musikkonservatorium, og kun 22 år gammel blev hun
koncertmester i DR Symfoniorkestret.
CÅ gæster jævnligt de førende symfoniorkestre i Skandinavien som solist. Mange danske komponister har
skrevet og tilegnet hende værker, og hun er én af de få violinister i verden som har Györgi Ligetis
violinkoncert på repertoiret. I 2014 fik CÅ sin amerikanske debut, da hun spillede N. W. Gades smukke
violinkoncert med Chicago Philharmonic Orchestra. Af andre fremtidige opgaver kan nævnes en indspilning
af danske romancer for violin og orkester med Turku Philharmonic Orchestra.
CÅ gør, både gennem sin koncertvirksomhed og sin omfattende CD-produktion, en stor indsats for at
udbrede kendskabet til dansk musik, såvel i udlandet som herhjemme. Hun har et mangeårigt samarbejde
med pianisten Per Salo i duoen Åstrand/Salo. CÅ har modtaget flere priser, bl.a. Diapason D´or, ”Årets
Kammermusikudgivelse” og P2-Prisen
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CV Kjeld Holm:
Kjeld Holm er født i 1945 og student fra Haderslev Katedralskole i 1965. Fik Aarhus Universitets
guldmedalje for afhandling om Søren Kierkegaard 1970. Mag.art. i idehistorie 1972. Teologisk
tillægseksamen 1974. Gymnasielærer 1970-72. Adjunkt ved Aarhus Universitet 1972-74, sognepræst 197494. Formand for Den danske Præsteforening 1988-94. Biskop over Aarhus Stift 1994-2015. Formand for
Nævnet for Etnisk Ligestilling 1997-2002, formand for De folkekirkelige Uddannelsesinstitutioner 19942001, formand for Seminarierådet 1998-2001, formand for bestyrelsen for Danmarks Pædagogiske
Universitet 2005-2007, formand for Institut for Menneskerettigheder 2010-2012. Medlem af bestyrelser for
flere sociale institutioner, 2014-2017 formand for Rådet for Social Udsatte i Aarhus Kommune.
Udbredt foredrags og skribentvirksomhed i mange år. Har bl.a. skrevet 19 bøger, bl.a. erindringsbøgerne,
”Åbne døre” og ”Man lever af det, man får skænket”, ”Misklang og samklang”.
KH har været dagbladsanmelder af teologisk og filosofisk litteratur. Tildelt Aarhus Stiftstidendes fonds pris i
2003 og FTF’s velfærdspris i 2003, Marianne Jelved-prisen 2016, Rude Strand Prisen 2018
KH er i dag en efterspurgt foredragsholder og deltager i samfundsdebatten om bl.a. moralske, etiske og
sociale spørgsmål.
CV Steen Hildebrandt:
Steen Hildebrandt er født i 1944, ph.d. og professor emeritus ved Århus Universitet. Adjungeret professor
ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han har i mange år som ledelsesforsker
beskæftiget sig med fremtiden, med innovation og strategi og i den forbindelse med nye ledelses- og
organisationsformer. Han er forfatter til en række bøger, artikler, kronikker i danske og udenlandske
fagblade og tidsskrifter; medlem af bestyrelser for sociale organisationer, uddannelsesinstitutioner og
virksomheder.
SH er formand for Folketingets 2030 Panel vedrørende FN’s verdensmål og tildelt adskillige priser for sin
forskning og formidling, senest Statens Kunstfonds faglitterære pris 2018.
CV Anders Koppel:
Komponist og musiker Anders Koppel er født i 1947. Klaverundervisning fra 5-års alderen hos hans søster
og far, spillede blokfløjte og senere klarinet. Adskillige koncerter som klarinettist, bl.a. uropførelsen af hans
fars Herman D. Koppels Variations i 1962. Begyndte at spille orgel i 1966 og dannede i 1967 sammen med
broren Thomas rockgruppen Savage Rose. Turnéer i Europa og USA og indspilning af otte LP’er i London,
Los Angeles, Rom og København. Herefter egne plader med bl.a. progressiv instrumentalmusik.
AK dannede 1976 sammen med Peter Bastian og Fl. Quist Møller verdensmusik-trioen Bazaar. Han er aktiv
som studiemusiker og producer og har siden 1996 desuden spillet med sønnen, saxofonisten Benjamin
Koppel i utallige sammenhænge.
AK komponerede i 1980erne og ’90erne musik til otte store balletter til Dansk Danseteater, til 50
teaterstykker og til mere end 100 film.
Siden 1997 har AK stort set helliget sig partiturmusikken. En liste på over 130 værker vokser hastigt. Mange
af værkerne opføres rundt om på internationale scener og koncerthuse.
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AK har modtaget WHs komponistpris (’04), har to gange fået en Robert for bedste filmmusik (’94 og ’96).
Han blev tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i ’01.
28. feb. 2019
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Formål – vision og mission

Silkeborg Classic Concerts
Silkeborg Classic er en forening, der har til formål dels at præsentere levende klassisk kammermusik på et
højt niveau, gerne med nye vinkler, og dels at vise, at den klassiske musik kan opleves mange forskellige
steder. Vi har fx afholdt koncerter på vore kunstmuseer, på byens torv, på biblioteker rundt om i Silkeborg
Kommune, på Hjejle-bådene, mellem akvarierne på Aqua, i et bilhus, i kirkerne og på en fiskerestaurant.
Altså steder, hvor alle mennesker færdes.
Vi udøver vores virksomhed dels gennem en årlig sommerfestival, hvor vi afvikler omkring 10 klassiske
koncerter over en uges tid. Derudover arrangerer vi i løbet af året koncerter, oftest i samarbejde med
andre arrangører.
Vi har specielt lave billetpriser for børn og unge, ligesom vi hvert år forsøger at præsentere nye unge
musikalske talenter i vore koncerter. De skal være med til at inspirere andre unge musikere og dermed
sikre musikkens fødekæde.
Silkeborg Classic har aktuelt knap 200 betalende medlemmer og sammen med fonde, lokale sponsorer
samt først og fremmest Silkeborg Kommune er de med til at udbrede og udvikle den klassiske musik, ikke
blot til den nuværende, men også den kommende generation af koncertgængere og således denne vigtige
del af vores kulturarv.
Se foreningens hjemmeside www.silkeborgclassic.dk
CVR 35175113
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12 Orientering om analyse af selvejende haller og
beslutning om proces for den politiske behandling
12.1 - Bilag: BDO Oplæg Politisk udvalg
DokumentID: 7688671

VELKOMMEN

Økonomisk kortlægning
og ny tildelingsmodel til

selvejende haller
Silkeborg Kommune | 02.04.2019 | Rapportering

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

STATUSRESUME
► Silkeborg Kommune har anmodet BDO Advisory om at hjælpe med at tilvejebringe en:
1. Økonomiske kortlægning af de selvejende hallers nuværende tilskud, driftsøkonomi og langsigtede
gældsforpligtigelse og udnyttelsesgraden - og på det grundlag:
2. Afdække det økonomiske serviceniveau imellem de selvejende og kommunale haller - som afsæt for
en eventuel harmonisering af tilskudstildelingen med:
3. Udvikling af et nyt modelredskab for tildeling af tilskud til de selvejende haller
► BDO og kommunens styregruppe er parat til at præsentere udvalget for kortlægningens resultater samt et
forslag til modelredskab, hvor de selvejende hallers tilskud kan modelleres og beregnes i. Modelredskabet
er udviklet med henblik på sikre en mere enkel, gennemskuelig og incitamentsstyrende tildeling af tilskud
til den enkelte selvejende idrætshal.

Side 1

FORMÅL OG ANALYSEAFGRÆNSNING
► Silkeborg Kommune har overvejelser om at gennemføre en harmonisering af tildelingen af tilskud til selvejende haller.
Harmoniseringen skal gennemføres for at sikre en fortsat hensigtsmæssig og fremtidssikret fordeling af økonomiske
midler til de selvejende haller, herunder i sammenligning med den økonomiske ressourcetildeling til de kommunale
haller og -idrætsanlæg.
► De selvejende haller i Silkeborg Kommune har siden kommunalreformen i 2007 været omfattet af en tildelingsmodel,
som tildeler tilskud til de ti selvejende haller efter tidligere situationsbestemte aftaler om tilskudsstørrelser,
lejebetaling og lokaletilskud.
► Silkeborg Kommune udvist rettidighed omhu med genovervejelse og udvikling af tildelingsmodelredskab til de
selvejende haller, som i højere grad ensarter de bagvedliggende tildelingskriterier og -takster i sammenligning med
niveauet i kommunale haller.
► De
▪
▪
▪
▪
▪

selvejende haller i Silkeborg Kommune omfatter:
Ans Idræts- og Kulturcenter
▪ Sjørslev-Demstrup Egnscenter
Arena Midt Kjellerup
▪ STIF-hallen
Gjern Kultur- og Idrætscenter
▪ Themhallerne
Hjøllundhallen
▪ Thorninghallen
Silkeborg Sportscenter
▪ Sejs-Svejbæk Multihus
Side 2

METODETILGANG OG PROCES
► I udarbejdelsen af kortlægningen og modelredskab er der lagt vægt på en inddragende og samskabende
proces med løbende involvering af primært det administrative niveau, herunder afdelingerne Kultur, fritid
& idræt, Økonomi og It samt Ejendomme. Styregruppen er mødtes undervejs i forløbet ligesom der er
afgivet status på forløbet til udvalget i december 2018.
► Derudover har BDO besøgt udvalgte selvejende haller for at afdække forskelle i størrelse og driftsforhold
af mulig betydning for tildelingen af tilskud. Temaer i forbindelse med besøg i de udvalgte haller handlede
bl.a. om: Afdækning af faciliteter og fysiske lokationer, udmålingen af tilskud, afdækning af
foreningsbrugen samt omfanget af kommercielle aktiviteter m.m.
► BDO har i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune kortlagt den nuværende tildelingsstruktur og
driftsøkonomierne i de selvejende haller med sammenligning til niveauet i kommunale idrætshaller. Dette
for at skabe overblik over hallernes nuværende tilskud samt for at få indsigt i opbygningen og virkningerne
af den nuværende tildelingsmodel. Kortlægningen har fungeret som afsæt for en drøftelse af relevante
principper og tildelingskriterier for udviklingen af det nye tildelingsmodelredskab.

Side 3

POLITISK-ADMINISTRATIV PEJLING FOR UDVIKLING AF MODELREDSKAB
► Styregruppen har løbende truffet beslutning om metode- og datavalg i processen, herunder de specifikke
udvalgte tildelingsprincipper og mulige tildelingskriterier for genovervejelse og udvikling af
modelredskabet. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har undervejs været inddraget og afgivet politiske
pejlinger for udviklingen af den nye tildelingsmodel, herunder mandat til at modellen kan:
A. Tildele hallerne et grundtilskud
B. Tildele hallerne incitamentsstyrende aktivitetsbestemte tilskud
C. Tildele øremærkede tilskud til afvikling af langfristet gæld
D. Tildele særlige politisk prioriterede tilskud til én eller flere haller
E. Tilsikre en bedre ligestilling i tildelingen af ressourcer til henholdsvis selvejende og kommunale haller
F. Omfordele tilskud imellem de selvejende haller
► En præmis for udviklingen af en eventuel ny model har været ønsket om at sikre en mere enkel,
gennemsigtig og incitamentsstyrende tildeling af tilskud til de selvejende haller.
Side 4

ØKONOMISK KORTLÆGNING: INDTÆGTER, UDGIFTER OG DRIFTSRESULTAT
ØKONOMISK KORTLÆGNING
Seneste regnskaber 2017 eller tilsvarende forskudt

INDTÆGTER
Tilskud fra kommunen
Entre
Andre lejeindtægter
Cafeindtægter
Øvrige indtægter

Ans
Kjellerup
kr. -2.407.000 kr. -10.518.000
kr. -1.292.000 kr.
-5.835.000
kr.
kr.
kr.
-495.000 kr.
-624.000
kr.
-390.000 kr.
-2.822.000
kr.
-230.000 kr.
-1.237.000

Gjern
kr. -1.572.000
kr. -1.248.000
kr.
-105.000
kr.
-192.000
kr.
kr.
-27.000

Hjøllund
kr. -230.000
kr.
-22.000
kr.
kr. -154.000
kr.
-49.000
kr.
-5.000

Silkeborg S.C.
kr. -9.188.000
kr. -4.783.000
kr.
-407.000
kr. -3.395.000
kr.
kr.
-603.000

UDGIFTER
Lønudgifter m.m.
Øvrige drift og vedligehold
Varme, el og vand

kr. 1.649.000 kr.
kr.
852.000 kr.
kr.
569.000 kr.
kr.
228.000 kr.

7.299.000
3.593.000
3.432.000
274.000

DRIFTSRESULTAT
(før afskriv. og finansielle
udg.)
(+) plus = overskud

kr.

758.000 kr.

3.219.000 kr.

335.000 kr.

64.000 kr.

ÅRETS RESULTAT
(jf. årsregnskaber 2017)
(+) plus = overskud

kr.

43.000 kr.

1.538.000 kr.

-206.000 kr.

-7.000 kr.

NØGLETAL
Ans
Tilskud udgør x % af indtægter
Lønudgift udgør x % af tilskud
Lønudgift udgør x % af udgifter
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Kjellerup
54%
66%
52%

kr. 1.237.000 kr. 166.000 kr. 8.756.000 kr.
kr.
730.000 kr.
kr.
1.436.000 kr.
kr.
375.000 kr.
102.000 kr.
6.425.000 kr.
kr.
132.000 kr.
64.000 kr.
895.000 kr.

Gjern
55%
62%
49%

Sjørslev-Demstrup
kr. -1.486.000
kr.
-1.428.000
kr.
kr.
-55.000
kr.
kr.
-3.000

Hjøllund
79%
58%
59%

10%
0%
0%

Sorring-Toustrup
kr.
-951.000
kr.
-817.000
kr.
kr.
-94.000
kr.
kr.
-40.000

Them (+Bryrup)
kr. -9.521.000
kr. -5.783.000
kr.
kr. -2.738.000
kr.
-928.000
kr.
-72.000

Thorning
kr. -2.339.000
kr. -2.058.000
kr.
kr.
-266.000
kr.
kr.
-15.000

723.000 kr.
436.000
210.000
77.000

524.000
148.000
308.000
68.000

432.000 kr.

763.000 kr.

427.000 kr. 2.725.000 kr.

360.000 kr.

393.000 kr.

Sejs-Svejbæk
kr. -2.087.000
kr. -1.319.000
kr.
kr.
-588.000
kr.
kr.
-180.000

kr. 6.796.000 kr. 1.854.000 kr. 1.309.000
kr.
3.434.000 kr.
952.000 kr.
493.000
kr.
2.134.000 kr.
735.000 kr.
512.000
kr.
1.228.000 kr.
167.000 kr.
304.000

15.000 kr.

485.000 kr.

485.000 kr.

778.000

317.000 kr.

141.000

Silkeborg S.C.
Sjørslev-Demstrup Sorring-Toustrup Them (+Bryrup) Thorning
52%
96%
86%
61%
30%
31%
18%
59%
16%
60%
28%
51%

Sejs-Svejbæk
88%
46%
51%

63%
37%
38%

ØKONOMISK KORTLÆGNING: DRIFTSUDGIFTER OG TILSKUD PR. KVADRATMETER
NØGLETAL
Seneste regnskaber 2017 eller tilsvarende forskudt
Driftsudgift og tilskud pr. m2
Ans
Kjellerup
Gjern
Hjøllund Silkeborg S.C. Sjørslev-Demstrup Sorring-Toustrup Them (+Bryrup) Thorning
Sejs-Svejbæk Simpelt gennemsnit
Samlet oplyst etageareal i m2
3.400
4.850
3.415
1.059
8.995
1.657
1.372
6.750
1.979
2.281
3.576
Driftsudgift årlig pr. m2 (R2017)
kr.
485 kr.
1.505 kr.
362 kr. 157 kr.
973 kr.
436 kr.
382 kr.
1.007 kr.
937 kr.
574 kr.
682
Tilskud årligt pr. m2 (R2017)
kr.
380 kr.
1.203 kr.
365 kr.
21 kr.
532 kr.
862 kr.
596 kr.
857 kr. 1.040 kr.
578 kr.
643

INDEKSERING ift. gns. kommunale hallerAns
Samlet oplyst etageareal i m2
146
Driftsudgift årlig pr. m2 (R2017)
139
Tilskud årligt pr. m2 (R2017)
109

Kjellerup
208
432
346

Gjern
146
104
105

Hjøllund
45
45
6

Silkeborg S.C. Sjørslev-Demstrup Sorring-Toustrup Them (+Bryrup) Thorning
385
71
59
289
85
280
125
110
289
269
153
248
171
246
299

Sejs-Svejbæk Simpelt gennemsnit
98
153
165
196
166
185

ØKONOMISK KORTLÆGNING: SELVEJENDE HALLERS PASSIVER
PASSIVER UDSNIT Regnskab 2017
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt
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Ans
Kjellerup
Gjern
Hjøllund Silkeborg S.C. Sjørslev-Demstrup Sorring-Toustrup Them (+Bryrup) Thorning
Sejs-Svejbæk
4.573.000
8.672.000 4.306.000
460.000
-2.558.000
5.464.000
3.589.000
11.882.000 2.389.000
2.467.000
593.000
115.000
495.000
740.000
200.000
8.269.000 38.709.000 2.879.000
224.000
5.101.000
4.056.000
3.021.000
11.272.000 1.806.000
6.038.000
967.000
3.492.000
270.000
2.279.000
291.000
77.000
607.000
916.000
3.534.000
13.809.000 51.466.000 7.570.000
684.000
5.317.000
10.551.000
6.687.000
23.761.000 5.111.000
12.239.000

ØKONOMISK KORTLÆGNING: FORENINGERNES BRUG AF SELVEJENDE HALLER

Antal halgulve og multihalgulve
(uagtet foreningers brug af øvrige arealer)

Estimeret udnyttelsesgrad (ift. fuld
bookning som 7 timer X 5 hverdage = 35 timer)

Antal ugentlige reserverede skoletimer
(kendte reserverede timer i sæson 2018)

Kjellerup

Gjern

Hjøllund

33

66

31

6

1

2

1

1

94%

94%

89%

17%

35

2

35

35

Silkeborg S.C. Sjørslev-Demstrup Sorring-Toustrup Them (+Bryrup) Thorning
27

28

93

33

1

1

3

1

77%

80%

89%

94%

35

35

40

35

Sejs-Svejbæk

(ingen kommunal
anvisning)

(i sæson 2018 baseret på anvisningsskemaer)

Ans

(ingen kommunal
anvisning)

Foreningernes brug af hallerne
Antal ugentlige foreningstimer

► Tabellen ovenfor viser foreningernes beregnede udnyttelse af de selvejende hallers hal- og multihalgulve.
► Udnyttelsesgraden er beregnet på baggrund af Silkeborg Kommunes oplysninger om foreningsbookninger i
baseret på kommunens ugeskemaer for anvisning af foreningstimer. BDO har således kunnet opgøre
antallet af foreningstimer på ‘ugebasis’ i den enkelte selvejende institution og sammenholde dette
timetal med fuld bookning estimeret som 5 hverdage af 7 daglige timer (kl. 15-22) = 35 ugentlige timer.
► Foreningernes udnyttelse af foreningstiderne i hallerne er stabilt og booket mellem 80-90%
► Skolernes reserverede haltimer er samtidig listet baseret på kommunens oplysninger fra hallers
driftsaftaler.
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DE SELVEJENDE HALLERS AKTUELLE KOMMUNALE TILSKUD I 2019
Tilskud 2019
Hal
I alt
Drifttilskud
Lejebetaling
Lokaletilskud
Skoleaftaler
Ans
1.327.000
1.327.000
Kjellerup
5.993.000
3.972.000
2.021.000
Gjern
1.287.600
1.281.000
6.600
Hjøllund
87.000
22.000
65.000
Silkeborg S.C.
6.247.406
4.568.000
1.679.406
Sjørslev-Demstrup
1.153.000
1.126.000
27.000
322.000
Sorring-Toustrup
779.000
779.000
62.000
Them (+Bryrup)
4.764.973
2.388.000
2.356.000
20.973
541.000
Thorning
1.617.000
1.617.000
Sejs-Svejbæk
1.000.441
1.000.441
Total
24.256.420
13.558.000
7.964.000
2.734.420
925.000

Tabellen giver en oversigt over de
selvejende hallers tilskudskilder i 2019 som
henholdsvis:
A. Driftstilskud med krav om anvisningsret
af haltimer til foreninger og evt. skoler
B. Lejebetaling for anvisningsret af
haltimer til foreninger og evt. skoler
C. Lokaletilskud (som kommunens udgift)
til foreninger, som selv køber haltimer i
de selvejende haller – med 35%
egenbetaling, som ikke er indregnet i
oversigten.
D. Særlige skoleaftaler hvor enkelte skoler
har indgået lejeaftaler om benyttelse
af visse faciliteter til brug for fx SFO
m.m. (og indgår ikke i [I alt]-kolonnen)
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INTERN SAMMENLIGNING AF TILSKUD OG DRIFTSUDGIFTER
Nøgletal for kommunale haller 2017

Sammenligning af tilskud/budget og driftsudgifter

Afregning i alt pr. m2:

Sammenligningsparameter

Kommunale haller
(takstniveau 2017)*

Selvejende haller
(R2017)**

51.391

35.758

2.336

3.576

Samlet oplyst etageareal i m2
Simpelt gennemsnitligt oplyst etageareal i m2
Driftsudgift årligt pr. gennemsnitlig halfacilitet

kr.

812.912 kr.

Driftsudgift årlig pr. m2 (2017) ekskl. finansielle omkostninger

kr.

348

2.438.037

kr.

682

Tilskud til drift årligt pr. m2 (2017) inklusiv eventuel støtteberettiget ydelse på langfristet gæld

kr.

643

Beregnede 65 %-andel af gennemsnitlige ydelser på langfristet gæld årligt pr. m2 (2018)***

kr.

143

kr.

501

kr.

153

Budget/tilskud årligt pr. m2 (2017) ekskl. finansielle omkostninger

kr.

348

Forskel i budget-/tilskudstildeling i kr. årligt pr. m2 mellem kommunale og selvejende haller
NOTER:

*Baseret på kommunens oplysninger og takstblad; bemærk manglende opdeling af hhv. driftsareal og rengøringsareal, hvor den samlede takst 348 kr. er
beregnet ift. driftsareal.
**Baseret på de selvejende hallers simple gennemsnit ; driftsudgifter ekskl. finansielle udgifter (jf. takst til kommunale arealer).
***Baseret på 65 % af hallerens oplyste samlede årlige ydelsesbetaling på langfristet gæld i 2018 (65 % = 5,1 mio. kr.), som er kortlagt detaljeret - og anvendt
som overslagsberegning i sammenligning med tilskudsstørrelser i 2017. I regnskab 2017 udgjorde hallernes tilskud i gennemsnit 65 % af de selvejende hallers
indtægter (beregnet som simpelt gennemsnit), hvorfor tilsvarende procentandel er anvendt til at opgøre den estimerede støtteberettigede andel af hallernes
ydelsesbetaling på langfristet gæld i ovenstående beregning. Kommunen kan ikke umiddelbart give tilskud til 100 % dækning af ydelser til langfristet gæld, idet
de selvejende institutioner i varierende omfang afvikler lovlige kommercielle (men ikke-støtteberettigede) aktiviteter.
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Afregningsparameter
Planlagt vedligeholdelse

Budget pr. m2
60 kr./m2

60

Indvendig vedligeholdelse
Udvendig vedligeholdelse
Udenomsarealer
Teknisk Service*
Serviceaftaler

11
2
6
56
4

kr./m2
kr./m2
kr./m2
kr./m2
kr./m2

11
2
6
56
4

Varme
El
Vand og vandafledning

37 kr./m2
37 kr./m2
6 kr./m2

37
37
6

Forsikring
Renovation inkl. skadedyrsbekæmpelse
Øvrige skatter og afgifter
Bygningsdrift i alt pr. m2

9 kr./m2
2 kr./m2
0 kr./m2
230 kr./m2

9
2
0

Rengøring inkl. måtteservice
og vinduespudsning*

118 kr./m2

118

Total bygningsdrift og rengøring pr. m2

348 kr./m2

348

*Personaleudgifter, personale relaterende udgifter, deres
"værktøjskasse" samt maskiner

ØKONOMISK KORTLÆGNING: HVAD KAN VI SÅ UDLEDE?
►
►
►
►
►
►

Hallerne har i 2017 leveret relativt ‘robuste’ overskud på driften og som årsresultat.
Tilskud udgør varierende andele af hallernes indtægter (mellem 10% - 96%)
Lønudgifter udgør varierende andele af hallernes driftsudgifter (mellem 0% - 60%)
Kommunens tilskud pr. m2 varierer betydeligt imellem hallerne (mellem 21 kr. – 1.203 kr. pr. m2)
Forskellen i tilskudsniveauet mellem kommunale og selvejende haller varierer betydeligt (295 kr. pr. m2)
Foreningernes udnyttelse af foreningstiderne i hallerne er stabilt og booket mellem 80-90%

Supplerende fra observationer i 7 af 10 haller:
► Faciliteterne fremstår vedholdte/i god stand med et fornuftigt/højt serviceniveau
► Vedligeholdelsesarbejder: renoverede gulve, omklædningsrum, strålevarmesystemer, LED-belysning
► Svømmehaller: renoverede eller planlagt renovering ift. folier, ventilation, udbygninger, tekniske anlæg renoverede og
separerede til opfyldelse af krav til vandkvalitet og omsætningshastighed mv. (vandkvalitetsbekendtgørelsen)
► Rengøring: arealer fremstår opryddede, rengjorte og indbydende (mangler depotplads)
► Serviceniveau: 9/10 er bemandet med én eller flere personaler/funktioner samt næsten alle har cafeteriadrift
Side 10

OVERGANG FRA KORTLÆGNING TIL MODELREDSKAB: DILEMMAER
► Den økonomiske kortlægning af de selvejende hallers tilskud og driftsøkonomi kan give indsigt i de selvejende hallers
tilskudstildeling og drift - og afføde pejlinger om kommunens politisk-administrative valg og dilemmaer i udviklingen af
nyt modelredskab for den fremtidige tildeling af tilskud.
► Kortlægningen giver kun i begrænset omfang svar på en tildelingsmodels ‘naturlige valg’ af tildelingsprincipper- og
kriterier, herunder hvilken omfordeling der er brug for mellem hallerne.

► Disse valg skal baseres på en politisk-administrativ afvejning af forskellige dilemmaer, herunder bl.a.:
A. Hvorvidt selvejende haller skal tilbyde brugerne et andet serviceniveau end i kommunale haller?
B. Hvorvidt tilskud til selvejende haller skal harmoniseres til tilskudsniveauet i kommunale haller?
C. Hvorvidt selvejende haller skal sikres en over år stabil tildeling af tilskud eller alternativt tildeles mere
aktivitetsbestemt tilskud - og dermed øget mulighed for forskellig tildeling over årene?
D. Hvordan eventuelle kommercielle aktiviteter skal håndteres i tildelingen af tilskud til selvejende haller?
E. Hvorvidt én eller flere selvejende haller skal tildeles ekstra tilskud for varetagelse af særlige opgaver, højere
serviceniveau, driftsforhold eller rolle i lokalsamfundet?

F. Hvorvidt et nyt tildelingsmodelredskab må tillade indbyrdes omfordeling af de selvejende hallers aktuelle tilskud?
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TILDELINGSMODELREDSKAB: PRINCIPPER FOR TILDELING
BDO har faciliteret en proces hvormed styregruppen har fastlagt principper for haltildelingen, som sidenhen er styrende for
det konkrete modelredskabs udvikling. Modelredskabet for de selvejende hallers økonomiske tildeling baseres på tre
overordnede principper, herunder enkelthed, gennemsigtighed, incitamentsstyrende. Vi har forklaret baggrunden for
valget og betydningen af de tre principper herunder:
Enkelthed | Princippet om enkelthed skal sikre, at hallernes tildelingsmodel baseres på enkle og færrest mulige
tildelingskriterier, som samtidig understøtter hensynene bag tildelingen af tilskud, herunder bl.a. halstrategiens hensigter.
Det har således været et bærende princip i modeludviklingen, at kompleksiteten skulle minimeres, hvilket samtidig
medfører en accept af, at tildelingskriterier ikke nødvendigvis tilgodeser hallernes respektive forskelle i ramme- og
driftsvilkår fuldt ud i udmålingen af tilskud.
Gennemsigtighed | Princippet om gennemsigtighed skal sikre, at modellen er nemmere at forklare og forstå, herunder at
de selvejende haller får indsigt i og forståelse for deres egne respektive tilskud såvel som de øvrige hallers tilskud om
nødvendigt. Det er samtidig et princip, som er vigtigt i forhold til at sikre en indsigt i ’retfærdigheden’ imellem størrelsen
af hallernes respektive tilskud.
Incitamentsstyrende | Princippet indebærer muligheden for at give hallerne incitament til at sikre sig tilskudsandele, som
eksempelvis følger af aktivitetsbestemte forhold eller initiativer, som fx foreningsbrug eller udbygninger med kommunal
opbakning.
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TILDELINGSMODELREDSKAB: KRITERIER FOR TILDELING
► Modelredskabet har indbyggede dynamiske ‘håndtag’, som giver kommunen mulighed for løbende tilpasning og scenarieberegning inden
for de foreslåede tildelingskriterier, som er:
► Arealdriftstilskud | Hallerne tildeles et arealdriftstilskud baseret på antallet af etagekvadratmeter jf. retningslinjer for udmåling af
budget til kommunale haller i Silkeborg Kommune. Tilskuddet tildeles således bl.a. på bygningsdriftsarealer og rengøringsarealer med
økonomisk tildeling på niveau med de kommunale idrætshaller. Der kan ‘skrues’ på hallernes omfattede etagearealer såvel som
taksterne for bygningsdrift og rengøring, herunder også hensyntagen til ‘dyre’ kvadratmeter, såsom skøjtebane eller svømmebassiner.

► Aktivitetstilskud | Hallerne tildeles et aktivitetstilskud baseret på det samlede antal udlejningstimer i hallerne til folkeoplysende
foreninger. Der er tale om et ekstra aktivitetsbaseret tilskud til selvejende haller, som ligger udover niveauet for tildeling i de
kommunale haller. Modellen giver mulighed for at tildele aktivitetstilskud efter varierende timetakster såvel som forskellige
idrætsgrene, foreninger eller eventuelt skoler.
► Indfasningstilskud | Hallerne tildeles et indfasningstilskud, som skal lette overgangen til en ny tildelingsmodel for de selvejende haller,
som aktuelt har økonomiske bindinger i renter og afdrag på langfristede anlægs- og realkreditlån. Indfasningstilskuddet udmåles som x %
dækning af hallens årlige ydelse til renter og afdrag på langfristet gæld. I takt med at lån indfries over tid kan den respektive hals
øremærkede indfasningstilskud bortfalde. Herefter kan kommunen disponerer over tilskuddet til fornyet politisk prioritering.
► Politisk prioritering | Tildelingsmodellen muliggør tildelingen af et politisk prioriteret tilskud til én eller flere udvalgte haller, hvor
kommunen ønsker eller har valgt en økonomisk tildeling, som rækker udover den tildeling, som baseres på modellens objektive
tildelingskriterier. Eksempelvis som følge af særlige driftsmæssige forhold eller aktiviteter.
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PERSPEKTIVERENDE STYRINGS- OG IMPLEMENTERINGSRISICI?

Niveau for
datamæssig

præcision?

Harmonisering

fleksibilitet
i tildelingen af tilskud?

af tilskud mellem

Håndtag til

Kommercielle

selvejende og

budgetoverholdelse?

aktiviteters håndtering?

(aktivitetsniveau og nye anlæg)

(arealdrifts- og indfasningstilskud)

kommunale haller?
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‘Big Bang’ kontra
overgangsperiode?

Stabilitet kontra

VELKOMMEN

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
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Budget 2019

Budget

Ungepuljen
Ingen ansøgninger pt.
Bevilget tilskud i alt

51.000 kr.

Kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse
Sinding Kulturforening: Koncert Ester Brohus
Sinding Kulturforening: Krabasken opfører Melodi Grandpris 50 år
Vium-Hvam Kultur og Kultihus: 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 Kultihus: Kim Larsen mindeaften
Vium-Hvam Kultu og Multihus: Foredrag Ruth Brik Chrisensen
Gjessø Forsamlingshus: Koncert med Sunny
Bevilget tilskud i alt

76.000 kr.

De Frie Kulturelle Midler
Teater
Silkeborg Teaterkreds: Flydende teater
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
Tilskud til musik i alt

Bevilget
tilskud

-

kr.

4.600
2.070
4.324
4.600
4.600
4.600
4.600
2.760
2.898
1.748
36.800

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

########
29.750 kr.
29.750 kr.

14.700
3.332
8.820
13.230
4.900
44.982

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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
Tilskud til kunstudstillinger i alt

50.000
46.000
69.000
9.200
174.200

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Andet
Disponeret til kulturelle aktiviteter i Kjellerup
Disponeret til kunst i byrummet
Lagerleje Thorning Friluftsspil
Lagerleje Riverboat
Kulturprisarrangement
Tilskud til andet i alt

50.000
300.000
30.000
9.200
22.256
411.456

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

Restbudget
51.000 kr.

39.200 kr.

360.612 kr.

