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Side 3

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

Beslutning
Godkendt, idet punkt nr. 13 behandles før nr. 12.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering omkring effekter ved Kultur på
recept
Sagsbehandler: Dr27904
SagsID: EMN-2016-04906

Resume
På baggrund af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ønske om at arbejde med en videreførelse
af Kultur på recept, inviteres forsker Anne Kirketerp ind til at holde et oplæg for udvalget
omkring de effekter, Kultur på recept har. Oplægget foregår i tidsrummet kl. 13.30-14.00.

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


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På byrådets målseminar i februar 2019 ytrede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget et ønske om
at arbejde med en videreførelse af Kultur på recept, når satspuljemidlerne udløber til oktober
2019.
På baggrund af dette ønske er forsker Ph.D. Anne Kirketerp inviteret ind til at holde et oplæg
for udvalget omkring de effekter, Kultur på recept har – altså et oplæg med fokus på
krydsfeltet mellem kultur og sundhed.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Beskæftigelsesafdelingen samarbejder pt. omkring udviklingen af en model til videreførelse af de gode
resultater fra Kultur på recept. I den nye del skal der indgå en integrering af en direkte
beskæftigelsesrettet indsats, da det skal afprøves om det vil kunne styrke den
beskæftigelsesorienterede del af tilbuddet yderligere. Et oplæg til en ny udformning af Kultur
på recept vil blive præsenteret for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Sundheds- og
Ældreudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i maj 2019.
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Side 6

3 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Aktivitet på Toppen
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-01515

Resume
Foreningen Aktivitet på Toppen i Funder har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering
af lokalt initierede projekter om anlægstilskud på 423.000 kr. til etablering af
aktivitetsområder i Funder. Formålet med projektet er at skabe aktivitetsrum på tværs af
aldersgrupper og interesser i overgangen mellem beboelsen og de grønne områder mod
Funder syd.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende beslutning i
Økonomi- og Erhvervsudvalg og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 423.000 kr. til foreningen Aktivitet på Toppen
under forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2019,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads,
 at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret, herunder evt. dispensationer,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at foreningen Aktivitet på Toppen
efterfølgende fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er
anvendt.

Beslutning
Udvalget anbefaler at ansøgningen imødekommes, således som det fremgår af direktionens
indstiling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Foreningen Aktivitet på Toppen i Funder har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på
423.000 kr. til etablering af aktivitetsområder i Funder. Projektet har et samlet budget på
846.000 kr.
Beskrivelse af projektet
Formålet med projektet er at skabe aktivitetsrum på tværs af aldersgrupper og interesser i
overgangen mellem beboelsen og de grønne områder mod Funder syd. Aktivitetsrummene skal
falde naturligt ind i området og øge mulighederne for bevægelse, naturoplevelse og socialt
samvær.
Ansøger skriver, at projektet skal opfylde følgende formål:
 Være et samlingspunkt for byens borgere med aktivitetsmuligheder for alle
aldersgrupper.
 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.
 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 ifølge ansøger 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 sans1”.
1)

Den sans, der sørger for balancen

Administrative bemærkninger i forhold til retningslinjerne for puljen
Ansøgningen dokumenterer stor lokal forankring og opbakning i form af støtteskrivelser.
Ansøger søger om anlægstilskud på 50 % af den samlede udgift til projektet.
Egenfinansieringen er dermed på 423.000 kr. Heraf har de på nuværende tidspunkt fået
tilsagn på i alt 202.000 kr. Herudover har de ansøgninger ude hos fonde på i alt 100.000 kr.
De resterende 121.000 kr. planlægger de at samle ind hos lokale virksomheder og borgere.
Der er udarbejdet en strategi for indsamlingen.
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Projektet etableres på grundejerforeningen Funder Syds arealer og ejes af foreningen
”Aktivitet på Toppen”, som også vil stå for den fremadrettede drift og vedligehold.
Ansøger oplyser, at der er søgt om dispensation fra skovbyggelinjen og lokalplanen.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 423.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 351.000
kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver
kommunen mulighed for at hjemtage en del af anlægstilskuddet i momsrefusionsordningen,
hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Ansøgning Aktivitet på Toppen - 7666928)
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4 (Offentlig) Høring og efterfølgende stillingtagen til
ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Borgerforening
Sagsbehandler: Dr15141
SagsID: EMN-2019-01517

Resume
Bryrup Borgerforening har fremsendt ansøgning til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter om anlægstilskud på 45.000 kr. til etablering af en skaterrampe ved Bryruphallen.
Formålet med projektet er, at skabe et udendørs tilbud til en ny målgruppe.
Sagen fremsendes til høring i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende beslutning i
Økonomi- og Erhvervsudvalg og byrådet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget


at kommentere sagen med henblik på efterfølgende beslutning i Økonomi- og
Erhvervsudvalg og byråd

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende til byrådet


at der gives tilsagn om anlægstilskud på 45.000 kr. til Bryrup Borgerforening under
forudsætning af,
 at tilsagnet om tilskud er gældende i et halvt år indtil 31. oktober 2019,
 at udbetaling af tilsagnet forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads,
 at alle myndighedsmæssige forhold er afklaret, herunder evt. byggetilladelse,
 at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at Bryrup Borgerforening efterfølgende
fremsender regnskab, hvoraf det fremgår, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Beslutning
Udvalget anbefaler at ansøgningen imødekommes, således som det fremgår af direktionens
indstiling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Bryrup Borgerforening har fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 45.000 kr. til etablering
af en skaterrampe ved Bryruphallen.
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Det samlede budget for projektet er 90.000 kr.
Beskrivelse af projektet
Bryrup borgerforening ønsker at opføre en skaterrampe ved Bryruphallen. Rampen skal være
et udendørs tilbud til en ny målgruppe.
Ansøger nævner, at der ikke længere er en klub i området og at rampen skal være et tilbud
særligt til den gruppe af unge som ikke interesserer sig for fodbold og tennis om sommeren og
badminton og indendørs fodbold om vinteren. Håbet er, at rampen kan være med til at skabe
mødested og fællesskab på tværs af årgange.
Rampen bliver isoleret med henblik på støjreduktion.
Bryrup borgerforening oplyser, at de ønsker at tilbyde undervisning i at bruge rampen og i
sikker færden på rampen.
Administrative bemærkning i forhold til retningslinjerne for puljen
Bryrup borgerforening vil forestå opførelse og drift af rampen.
Rampen skal opføres af frivillige i samarbejde med lokal tømrer og smed. De frivillige timer er
ikke indregnet til budgettet og indgår ikke i finansieringen. Der søges om et tilskud på 50 % af
den samlede udgift til projektet.
Ansøger oplyser, at der er givet støtte fra Fritidsrådets udviklingspulje på 25.000 kr. og fra
Brædstrup Humanitærforening på 10.000 kr. og at den resterende del støttes af foreningen.
Ansøger oplyser, at Themhallerne, som ejer Bryruphallen, har givet tilladelse til, at rampen
kan opføres på Bryruphallens areal, og at Bryrup borgerforening efterfølgende vil stå for
vedligeholdelsen af rampen. På sigt kan det komme på tale, at rampen bliver en del af Bryrup
IF’s tilbud.

Økonomi
Økonomistaben oplyser, at anlægstilskud på 45.000 kr. kan gives på bevilling 16 Tværgående
aktiviteter, med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2019, når der overføres 37.000
kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter drift. De kommunale momsrefusionsregler giver
kommunen mulighed for at hjemtage en del af anlægstilskuddet i momsrefusionsordningen,
hvilket reducerer kommunens nettoudgift.

Bilag
1 (Skabelon for ansgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initier - 7617985)
2 (Skaterrampe - 7617962)
3 (Støtteerklæring - 7617961)
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5 (Offentlig) Valg af totalentreprenør til opførelse af
Buskelund hal 2 og multihus
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2018-01324

Resume
Udvalget tager stilling til valg af totalentreprenør i forbindelse med opførelse af Buskelund hal
2 og multihus. Formanden bemyndiges til beslutning imellem udvalgsmøder.

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


at formanden for udvalget bemyndiges til at godkende valg af totalentreprenør med
efterfølgende orientering på udvalgets ordinære møde i maj 2019

Beslutning
Indstillingen godkendt, idet udvalget samtidig er orienteret om opstået risiko for forskydning i
tidsplanen.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Proces og tidsplan for gennemførelse af forhandling mv. med de tilbudsgivende entreprenører:
25. marts 2019
4. april 2019
8. april 2019

Udsendelse af endeligt forhandlingstema på baggrund af
forhandlingsrunde 1. Tilbudsgiverne regner herefter deres BAFO tilbud
(Best And Final Offer)
Tilbudsgiverne afleverer BAFO
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsmøde

4. – 9. april 2019

Tilbudsgennemgang EJD/K&B/rådgivere

10. april 2019

Der afholdes møde med brugerne, for at gennemgå BAFO tilbuddene,
og de muligheder der er, for at få de økonomiske ender til at hænge
sammen med ønsker mv.
Udarbejdelse af indstilling om valg af tilbudsgiver og projekt.

11. – 17. april
2019
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17. – 29. april
2019

Kontraktforhandlinger samt projekttilpasninger, med den udvalgte
tilbudsgiver

30. april 2019

Indgåelse af betinget aftale

13. maj 2019

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsmøde

For ikke at forsinke byggestart lægges der op til, at formanden for udvalget efter indstilling fra
nedsat projektgruppe og Ejendomme beslutter valget af totalentreprenør.
Udvalget orienteres til mødet om processen ifølge ovenstående proces- og tidsplan.

Side 13

6 (Offentlig) Ændring af retningslinjer for tilskud til
offentlige kunst- og kulturarrangementer
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2015-13048

Resume
Retningslinjerne for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer ønskes ændret, således
at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan benytte puljen til at igangsætte nye initiativer eller
støtte eksisterende initiativer.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at retningslinjerne ændres som ønsket.

Beslutning
Ændring af retningslinjerne er godkendt med følgende formulering af tilføjelsen: ”Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget kan undtagelsesvist benytte puljen til aktivt at igangsætte et
kulturelt initiativ eller give økonomisk opbakning til et eksisterende initiativ”.
Udvalgets ønsker, med henvisning til orienteringssag 4. februar 2018, snarest en evaluering af
retningslinjerne for tilskud på det kulturelle område.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
De nuværende retningslinjer for de kulturelle, frie midler ”Tilskud til offentlige kunst- og
kulturarrangementer” blev vedtaget af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 7. oktober 2015.
Følgende ønskes tilføjet retningslinjerne under afsnittet ”Bevilling af støtte”:
”Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kan benytte puljen til aktivt at igangsætte et kulturelt
initiativ eller give økonomisk opbakning til et eksisterende initiativ”.
Udkast til nye retningslinjer vedlægges som bilag med markering af den tilføjede tekst.
Silkeborg Kulturråd er informeret om den ønskede ændring af retningslinjerne og har bl.a.
følgende kommentarer:
”Silkeborg Kulturråd har forståelse for, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at kunne
tage initiativer til at igangsætte aktiviteter ud over dem, der er fastlagt i det aktuelle budget
for kulturområdet. Et sådant initiativ kunne være hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor større,
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enestående eller spektakulære begivenheder ønskes igangsat, og hvor det hidtil har været
vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen.
Formålet med de kulturelle, frie midler er at yde støtte til offentlige kunst- og
kulturarrangementer efter ansøgning fra borgere, som er organiseret i en forening.
Ansøgningerne vurderes kulturfagligt af Silkeborg Kulturråd. Det er væsentligt, at der også
indføres en sådan kvalitetssikring for initiativer, som igangsættes af Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget. Det ideelle ville imidlertid være, at sådanne initiativer blev indføjet i
handleplanen for det kommende år og indskrevet i budgettet for kulturområdet. Det ville bl.a.
sikre, at der var tid til grundig research, planlægning og udvikling af initiativet.
Kulturrådet lægger vægt på, at idéen med de frie midler fastholdes, således at foreninger og
fonde ikke afskæres fra at ansøge, fordi puljen opbruges inden de får ansøgt. Det kunne derfor
være en mulighed at opdele puljen af frie midler, således at en andel anvendes til initiativer fra
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Dette vil imidlertid gå ud over fleksibiliteten i anvendelsen
af puljen, som netop er kendetegnet ved at være ”fri” til formål, som ikke er budgetlagt på
forhånd.
Silkeborg Kulturråd vil derfor ikke anbefale en båndlægning af de frie midler inden budgetåret
starter.”

Bilag
1 (Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer - forslag til ændring 7660825)
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7 (Offentlig) Dansk-Ungarsk Venskabsforening søger
tilskud til rejse til Ungarn
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2019-01856

Resume
Bestyrelsen i Dansk-Ungarsk Venskabsforening tager i april 2019 til Ungarn, bl.a. for at
formidle, hvordan Silkeborg Kommune tænker og anvender borgerinddragelse. Borgmesteren
og 2 øvrige byrådspolitikere deltager i rejsen. Der søges om et tilskud på 25.000 kr. til
dækning af bestyrelsens rejseudgifter.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes et tilskud på 10.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dansk-Ungarsk Venskabsforening søger om tilskud til en rejse til Ungarn 2. - 6. april 2019. Ud
over bestyrelsen deltager borgmesteren, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og
formand for Nærdemokratiudvalget. Der søges om tilskud på 25.000 kr. til udgifter til
flybilletter, hotel og transport for bestyrelsen på 8 personer.
Budget
Udgifter
Transport til og fra Budapest
Bo-udgifter
Flybilletter
Samlede udgifter

Kr.
5.000
11.000
12.000
28.000

Budgettet er for udgifter til bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
Borgmester, udvalgsformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formand for
Nærdemokratiudvalget samt bestyrelsens ægtefæller betaler selv alle udgifter.

Side 16

Alle rejsende betaler selv forplejning.
Foreningen havde pr. 31. december 2018 en egenkapital på 48.000 kr.

Økonomi
Puljen ”de kulturelle frie midler” for 2019 udgør 1.021.000 kr. Der resterer pr. 21. marts 2019
360.612 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.

Bilag
1 (Dansk-Ungarsk Venskabsforening ansøgning og program - 7684322)
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8 (Offentlig) Silkeborg Classic søger tilskud til Stravinskijs
Historien om en soldat
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2019-01883

Resume
Silkeborg Classic søger tilskud til produktion og opsætning af Igor Stravinskijs musikstykke
”Historien om en soldat”. Der planlægges 10 forestillinger rundt i Jylland i april-maj 2020. Der
søges om et tilskud på 75.000 kr.

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


at der bevilges et tilskud på 50.000 kr.

Beslutning
Udvalget bevilger et tilskud på 65.000 kr. af puljen på budget 2020.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Classic søger tilskud på 75.000 kr. til opsætning af Igor Stravinskijs musikstykke
”Historien om en soldat”. Der planlægges 10 forestillinger, som skal opføres i Jylland i april maj 2020. Det er planlagt, at der skal være en forestilling i Jysk Musikteater. Hvorvidt der skal
være yderligere en forestilling i Silkeborg afgøres senere. Dette vurderes i forhold til, at der vil
være et vist publikumsoverlap ved at holde flere koncerter.
I projektet indgår bl.a. et 7-mands professionelt ensemble, fortælling ved Henrik Kofoed
illustreret af en balletdanser og opførelse af et nyskrevet værk af Anders Koppel.
Den enkelte forestilling indledes med at causør kommer med indlæg. Herefter opføres
”Historien om en Soldat”. Efter en pause har causør dialog med publikum, musikere, fortæller
og dirigent om historien, musikken og de spørgsmål det rejser. Forestillingerne sluttes af med
et moderne værk af komponisten Anders Koppel; værket er inspireret af fortællingen og
skrevet til det konkrete 7-mands ensemble.
Ansøger anfører bl.a. i ansøgningen:
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”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.
Musikken spilles af et professionelt ensemble bestående af bl.a. Christina Åstrand,
koncertmester i DR Symfoniorkestret og skuespiller Henrik Koefoed, der fortæller historien,
som 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.
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. Vi søger om 75.000 kr. ud af vort samlede finansieringsbehov på
671.000 kr.”
Budget
Udgifter
Honorar instruktør og dirigent
Honorar fortæller
Honorar 7 musikere og 1 danser 10 forestillinger
Honorar 7 musikere og 1 danser 20 prøvetimer
Honorar causør
Komponisthonorar
Scenografi, teknik, transport
Overnatning sjællandske medvirkende
Transport og forplejning
Leje koncertsal Jysk Musikteater
Øvrige Produktionsomkostninger
Markedsføring
Uforudsete udgifter
Udgifter i alt
Indtægter
Egenfinansiering
Salg af 9 forestillinger a 30.000 kr.
Billetsalg Silkeborg 150 stk. a 175 kr.
Jysk Musikteater
Region Midtjylland
Øvrige fonde og sponsorer
Søger Silkeborg Kommune
Indtægter i alt
Resultat

Kr.
40.000
80.000
147.000
97.000
60.000
40.000
30.000
20.000
20.000
17.000
20.000
50.000
50.000
671.000
17.000
270.000
26.000
15.000
25.000
243.000
75.000
671.000
0

Foreningen modtager et årligt tilskud på 50.000 kr. til sin klassiske musikfestival fra bevilling
34. Derudover har festivalen fået bevilget underskudsgarantier til de enkelte festivaler i 2017
og 2018. Seneste regnskab viser pr. 30.9.18 en egenkapital på 24.000 kr.
Der er endnu ikke lavet en detaljeret markedsføringsplan, men der påtænkes et printet
prospekt til aftagere, trykt program, plakater og annoncer i relevante medier. Der bliver
informeret på hjemmesider og via lysannoncer og videoklip.
Silkeborg Kulturråd udtaler:
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”Foreningen Silkeborg Classic søger om tilskud på kr. 75.000 til opsætning af Igor Stravinskys
musikstykke ”historien om en soldat” i april-maj 2020.
Opsætningen vil udover det centrale musikstykke indeholde historiefortælling, nykoreograferet
ballet, filosofiske perspektiveringer og et nykomponeret værk for den samme besætning som
udfører Stravinskys musikstykke.
Alle aktører, komponister og koreografer m.m. er professionelle indenfor deres felt. Blandt de
engagerede kan nævnes skuespiller Henrik Kofoed, Dirigent og instruktør Henrik Svenning,
tidlige biskob Kjeld Holm og komponist Anders Koppel.
Værket planlægges til opførelse 10 steder i Jylland, herunder 2 opførelser i Silkeborg i form af
Jysk Musikteater og Silkeborg Gymnasium.
Kulturrådet vurderer at der er tale om et nytænkende projekt af højt kunstnerisk kvalitet.
Foreningen Silkeborg Classic er baseret i Silkeborg og som sådan vil produktionen ha sit afsæt
i Silkeborg Kommune.
Silkeborg Kulturråd finder derfor ansøgningen støtteværdig.
Formanden for Silkeborg Classic, Svend Jacobsen, har informeret kulturrådet om, at grunden
til at ansøgningen til et projekt der gennemføres i 2020 søger om støtte i bevillingsåret 2019,
er at en række øvrige ansøgninger til fonde m.m. har en sagsbehandlingstid på op til 12.
måneder.
Desuden er en forudsætning for medfinansiering fra en del af fondene, at der kan
dokumenteres i forvejen indhentet støtte fra andre kulturstøtteordninger.”

Økonomi
Puljen ”de kulturelle frie midler” for 2019 udgør 1.021.000 kr. Der resterer pr. 21. marts 2019
360.612 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.

Bilag
1 (Silkeborg Classic Ansøgning, projektbeskrivelse, budget m.m. - 7666020)
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9 (Offentlig) Resenbrohuset søger tilskud til
vedligeholdelse i 2019
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2019-00511

Resume
Resenbrohuset søger om tilskud til udgifter på 170.000 kr. til nyt tag og stensætning fra puljen
til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Der kan gives tilskud på max. 50 % af
vedligeholdelsesudgifterne.

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



at der gives afslag på tilskud til stensætning, da det ikke er bygningsvedligehold, men
udenfor bygningen.
at der bevilges tilskud på 50 % af de ansøgte udgifter til tag, max. 75.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 4. februar 2019 blev indkomne ansøgninger fra
forsamlingshusene vedrørende vedligeholdelse behandlet. Efter bevillinger på mødet resterer
92.420 kr. i puljen. Herefter er forsamlingshusene blevet informeret om, at der er resterende
midler i puljen, hvorefter der er kommet nærværende ansøgning fra Resenbrohuset.
Resenbrohuset søger således tilskud til nyt tag og stensætning.
Det nuværende tag er af asbest og trænger til udskiftning. I 2018 fik Resenbrohuset bevilget
tilskud på 92.500 kr. til bl.a. nyt tag. Taget blev ikke udskiftet og de tildelte midler gik tilbage
til puljen til vedligeholdelse.
Ansøger ønsker også at udskifte trækonstruktion ved terrasse med en mere holdbar
stensætning. Terrassen er på grund af niveauforskel ca. 1 m høj og nu opbygget af træ, som
rådner. Terrassen er adgangsvej til bygningen.
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Ifølge retningslinjerne ydes tilskud til vedligeholdelse af bygninger og ikke tilskud til inventar.
Udgifter til nyt tag forventes at udgøre 150.000 kr. og udgifter til stensætning 20.000 kr.
Resenbrohuset er en privat, selvejende institution som drives som forsamlingshus og
derudover fungerer det delvist som klublokale for den lokale idrætsforening.
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse kan der bevilges tilskud
på max. 50 % af udgifterne.
Senest godkendte regnskab for 2017 viser et overskud på 500 kr. og en egenkapital på
1.230.000 kr.

Økonomi
Puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse udgør i 2019 213.000 kr. Der resterer pr. 22.
marts 2019 92.420 kr.
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10 (Offentlig) Udpegning af repræsentant fra Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget til Kulturskolerådet i Den
Kreative Skole
Sagsbehandler: Dr 14860
SagsID: EMN-2018-02543

Resume
På baggrund af godkendelsen af nye vedtægter for Den Kreative Skole, behandlet på møde i
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 4. februar 2019, og endeligt godkendt på byrådsmøde 25.
februar 2019, skal der udpeges en repræsentant fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at
indgå i det nye Kulturskoleråd.

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


at udvalget udpeger en repræsentant til Kulturskolerådet

Beslutning
Udvalget har udpeget Johan Brødsgaard til Kulturskolerådet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udpegningen af et medlem fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at indgå i det kommende
Kulturskoleråd for Den Kreative Skole, sker på baggrund af paragraf 4 i nyligt godkendte
vedtægter for Den Kreative Skole:
§ 4 Kulturskoleråd
Medlemmer af Kulturskolerådet er
• To repræsentanter for personalegruppen, vælges på første personalemøde
efter sommerferien
• En repræsentant fra kulturlivet
• En repræsentant fra kommunens erhvervsliv
• En repræsentant fra kommunens skoler
• Tre forældrerepræsentanter vælges på årsmødet i efteråret
• En repræsentant fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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•
•

En repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget
Den Kreative Skoles leder

To forældresuppleanter vælges på årsmødet.
De valgte repræsentanter sidder i rådet i to år, forældrerepræsentanter sidder forskudt, første
år sidder én repræsentant et år og to repræsentanter to år.
Udvalget godkender repræsentanter fra henholdsvis kulturliv, erhvervsliv og folkeskoler efter
indstilling fra kultur- og borgerservicechef og Den Kreative Skoles leder i samarbejde for en
periode på to år.
Kulturskolerådet udnævner formanden.
Ansatte ved Den Kreative Skole kan ikke være formand.
Den Kreative Skoles sekretariat er sekretær for Kulturskolerådet.
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11 (Offentlig) Nedlæggelse af projektorganisation vedr.
Ungekulturhuset
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2019-01896

Resume
Ungekulturhuset 1B på Amaliegade er pr. januar 2019 overgået fra projekt til drift. Derfor skal
projektorganisationen, inklusive styregruppen, nedlægges. Det foreslås, at den nuværende
styregruppe erstattes af en strategisk følgegruppe med relevante personer, som kan
understøtte udviklingen og den daglige drift af Ungekulturhuset.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at projektorganiseringen nedlægges
 at styregruppen erstattes af en strategisk følgegruppe

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Da Ungekulturhuset 1B på Amaliegade fra januar 2019 er overgået fra projekt til drift skal
projektorganiseringen lukkes ned. Samtidig er der et ønske fra interessenterne om, at
styregruppen erstattes af en strategisk følgegruppe, som fortsat kan understøtte udviklingen
og den daglige drift.
Følgegruppen skal samtidig være en faglig sparringspartner for den daglige leder, som
refererer til kultur- og borgerservicechefen.
Styregruppen består i dag af en direktør samt afdelingschefer fra Kultur- og
Borgerserviceafdelingen, Socialafdelingen og Skoleafdelingen. Hertil kommer daglig leder af
Ungdomsskolen. Ejendomme har været repræsenteret frem til byggeriets afslutning.
Det er styregruppens intention, at en kommende følgegruppe skal repræsentere kommunens
ungeindsatser bredt, ligesom en følgegruppe også kan rumme eksterne personer, som har
gode kontakter til Silkeborg Kommunes ungemiljø.
Styregruppen sammensætter i dialog med lederen af Ungekulturhuset den strategiske
følgegruppe.

Side 25

Side 26

12 (Offentlig) Orientering om analyse af selvejende haller
og beslutning om proces for den politiske behandling
Sagsbehandler: Dr14860
SagsID: EMN-2018-03070

Resume
Udvalget modtager til orientering BDO’s vedlagte præsentation af resultater af den
gennemførte analyse af selvejende haller, og tager stilling til en proces for den politiske
behandling af analysen.

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



at analysen om de selvejende haller tages til orientering
at udvalget godkender forslag til proces for den politiske behandling, og i givet fald
fastsætter tidspunkt for udvalgets dialogmøder med selvejende haller

Beslutning
Indstillingen godkendt. Dog ønsker udvalget, at der afholdes et fælles møde med de
selvejende haller tillige med bilaterale møder. Tidspunktet fastlægges efterfølgende.
Ej til stede
Svend Thue Damgaard deltog ikke i sagens behandling pga inhabilitet.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde 5. februar 2018 at igangsætte en
analyse af kommunens selvejende haller.
Analysen skal danne grundlag for en mulig harmonisering af økonomiske og servicemæssige
forhold, med henblik på at skabe lige vilkår for alle haller. Herudover skal analysen skabe
klarhed over potentielle effektiviseringsmuligheder.
Analysen er foretaget af BDO og er nu afleveret til Silkeborg Kommune. Resultatet fremgår af
vedhæftede bilag, som med denne sag gives udvalget til orientering.
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Hvis udvalget beslutter at tage BDO’s analyse til orientering, foreslås det, at den efterfølgende
politiske behandling af analysen foregår efter følgende plan:
13. maj 2019 udvalgsmøde
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter analysens resultater. På baggrund af analysen
drøftes mulige principper for en harmonisering af økonomiske og servicemæssige forhold.

Medio/ultimo maj 2019 dialogmøder
Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget inviterer ledelsen af selvejende haller til bilaterale
dialogmøder.
13. juni 2019 udvalgets budgetmøde
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager, på baggrund af analysen, de politiske drøftelser i
udvalget og dialogmøderne, stilling til fremtidens fordeling af midler til selvejende institutioner,
samt tidshorisont for indfasning af eventuelle ændringer.

Bilag
1 (BDO Oplæg Politisk udvalg - 7688671)
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13 (Offentlig) Gensidig information - orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06084

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering fra formanden:
Orientering fra udvalgsmedlemmer:
 Evt. fra konferencer.
Orientering fra forvaltningen:
 Kulturpuljer pr. 21. marts 2019 – se bilag.
 Forberedelse af dialogmøde med Jysk Musikteater.

Bilag
1 (Status kulturpuljer 21. marts 2019 - 7660989)
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14 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 08.04.2019
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2018-06085

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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