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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08858

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Drøftelse af svømmetid
Sagsbehandler: Dr15061
SagsID: EMN-2017-02420

Resume
Der ønskes en drøftelse af ønsker til svømmetid.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at udvalget drøfter ønsker til svømmetid.

Beslutning
Den ekstra svømmetid, der i 2017 kan købes for overførte midler fra budget 2016 til ekstra
svømmetid, overgives til fordelingsudvalgets administration. Udvalget ser gerne, at den
offentlige svømmetid udvides.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Dato: 08-03-2017

Udsat.
Ej til stede
Mustafa Kellegöz

Sagen
Beskrivelse af sagen
På udvalgsmødet 1. februar 2017 blev udvalget præsenteret for en række ønsker til udvidelse
af den svømmetid, der allerede tildeles klubber og foreninger i Silkeborg Kommune.
Med afsæt i ønsker ønskes en drøftelse af mulig udvidelse af den eksisterende svømmetid.

Økonomi
Der er ikke i budget 2017 afsat midler til udvidelse af svømmetid.
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3 (Offentlig) Kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr18210
SagsID: EMN-2017-03047

Resume
Udvalget drøfter status på kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune.

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


at sagen drøftes.

Beslutning
Fremover skal der gælde det princip for leje af alle kommunale kunstgræsbaner, at klubberne
kan bruge dem gratis i sommerperioden og mod betaling i vinterperioden. Afdelingen
frembringer et udkast til aftalepapir til udvalgets behandling.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Nuværende kapacitet
Der findes i dag 3 11-mands kunstgræsbaner i brug i Silkeborg Kommune. De er placeret:
1. På Søholt Idrætspark
2. På Kjellerup Idrætsanlæg ”Bjerget”
3. På Buskelund Idrætsanlæg
Ad 1:
Kunstgræsbanen på Søholt er kommunens første 11-mands kunstgræsbane opført i 2006 af
Silkeborg Kommune med en anlægssum på 6 mio. kr. Banen er lidt større end en standard 11mands bane, der giver mulighed for en ekstra spilleflade i den ene ende. Finansieringen bestod
af 1 mio. kr. hver fra Jyske Bank, SIF Support A/S og Dansk Boldspil Union samt 3 mio. kr. fra
Silkeborg Kommune. Banens øverste græstæppe er udskiftet én gang i 2010 til en nyere
generation.
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Banens brug har været reguleret dels via en 10-årig lejeaftale med SIF Support A/S og dels via
en årlig tildeling til ansøgende fodboldklubber. Banepleje og drift varetages af Silkeborg
Kommune.
Den mest intensive brug foregår i januar, februar og marts måneder, men brugsmønsteret har
bevæget sig i retning af brug hele året rundt. Brugsmønsteret for vintersæsonen 2016/17
fremgår af sagsbilagene og fremviser en høj benyttelsesgrad.
Ad 2:
Kunstgræsbanen i Kjellerup er en 11-mands bane opført 2012/13 på kommunal jord. Modsat
banerne på Søholt og i Buskelund er denne bane opført med indlagt varme under banen, hvor
returvand fra Kjellerup Fjernvarme varmer banen op i vinterperioden.
Denne bane opførtes med et anlægsbudget på 4.408.000 kr. og er ejet af en etableret
Støtteforening til formålet. Finansieringen udgøres af: Dansk Boldspil Union 750.000 kr.,
Levring Efterskole 1 mio. kr., egenfinansiering Kjellerup IF 1.054.000 kr. samt anlægstilskud
fra Silkeborg Kommune på 1.604.000 kr.
Silkeborg Kommune anviser gennem den årlige tildeling til andre fodboldklubber end Kjellerup
IF ca. 32 % af de mulige spillemoduler. Den daglige banepleje og drift varetages af Kjellerup
IF/Støtteforeningen; årlig dybderensning og supplement af infillmateriale varetages af
Silkeborg Kommune.
Tildeling og brugsmønster fremgår af sagsbilag og fremviser en moderat benyttelsesgrad i
kommunens tildelingsmoduler.
Ad 3:
Kunstgræsbanen i Buskelund er opført af Silkeborg Kommune i 2014. Anlægssummen
udgjorde 2.432.646 kr.. Finansieringen bestod af 950.000 kr. fra idrætsforeningen ØBG og en
bevilling fra Silkeborg Kommune på 1.482.646 kr.
ØBG får stillet banen til rådighed via en benyttelsesaftale vederlagsfrit for en 10-årig periode
med 16 gebyrfrie moduler ugentlig, hvilket svarer til ca. 55 % af de mulige spillemoduler. De
andre moduler samt kampe anviser Silkeborg Kommune gennem den årlige tildeling til andre
fodboldklubber end ØBG. Banepleje og drift varetages af Silkeborg Kommune.
Tildeling og brugsmønster fremgår af sagsbilag og fremviser en høj benyttelsesgrad i
kommunens tildelingsmoduler.
Der opkræves gebyr for brugen af kunstgræsbaner, priserne er for 2017:
For foreninger, der hører hjemme i Silkeborg Kommune:
11-mandsbane:
330 kroner per modul
8-mandsbane:
215 kroner per modul
Foreninger binder sig for hele tildelingsperioder – ca. 7 uger før årsskifte og ca. 12 uger efter.
Silkeborg Kommune planlægger opførelse af et idrætsanlæg med kunstgræs på den gamle
stadiongrund i Sydbyen til erstatning for de eksisterende vinter- og naturgræsbaner på
grunden, der nedlægges i forbindelse med gennemførelse af ny lokalplan for området.
Etableringen af det nye idrætsanlæg påbegyndes efter nedrivningen af det gamle stadion.
Der er ikke lavet aftale med de lokale fodboldklubber om brugen af det nye idrætsanlæg.
Miljøforhold
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Der er voksende bevågenhed omkring kunstgræsbaners indvirkning på miljøet. Der er her
fokus på banernes drænsystemer, afledning af drænvandet (overfladevand) til fællesledninger,
saltning af banerne, eventuelle skadelige virkninger i aflejringer fra kunstgræstæppe og infillmaterialer.
Der foreligger ikke tilstrækkeligt evidensbaserede rapporter, der kan dokumentere eventuelle
skadelige virkninger på miljø eller mennesker. Udviklingen følges opmærksomt fra de
sagsansvarlige kommunale afdelinger, der anlægger og godkender anlæg af kunstgræsbaner.
Anlæg af kommunale kunstgræsbaner sker altid i samarbejde med rådgivningsfirmaer, der har
specialiseret sig i de gældende krav til opførelsen.

Bilag
1 (Fordeling af kunstgræsbane Efterår 31 okt. - 23 dec. 2016 Buskelund - 6264941)
2 (Fordeling af kunstgræsbane Efterår 31 okt. - 23 dec. 2016 Kjellerup - 6264943)
3 (Fordeling af kunstgræsbane Efterår 31 okt. - 23 dec. 2016 Søholt - 6264945)
4 (Fordeling af kunstgræsbane forår 2. januar - 31. marts 2017 Buskelund - 6264942)
5 (Fordeling af kunstgræsbane forår 2. januar - 31. marts 2017 Kjellerup - 6264944)
6 (Fordeling af kunstgræsbane forår 2. januar - 31. marts 2017 Søholt - 6264946)
7 (CaseNo07-48460_#668388-07_v1_Retningslinier for tildeling af tider på kunstgræsbanen 6264958)
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4 (Offentlig) Venstre Ungdom søger om lokaletilskud til
leje af klublokaler på Østergade 7, 2. sal, Silkeborg
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2017-02775

Resume
Venstre Ungdom søger om lokaletilskud til leje af klublokaler på Østergade 7, 2. sal, Silkeborg.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets drøftelse og
stillingtagen.

Beslutning
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet der kan anvises kommunale lokaler. Alle
ungdomspartierne tilbydes inddraget i processen om udvikling af ungekulturhuset på Bindslevs
Plads. Afdelingen anmodes om til næste møde at fremstille en sag, med beskrivelse af
muligheder for at yde aktivitetstilskud til ungdomspartiforeninger.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Venstre Ungdom har i alt 100 medlemmer og bestyrelsen anser det for nødvendigt med egne
lokaler for at kunne fortsætte og videreudvikle foreningens frivillige og folkeoplysende
aktiviteter.
Klubben anfører i ansøgningen følgende tre grunde:
1. For at sikre kontinuitet og fleksibilitet med hensyn til arrangementer. Vi er i dag
begrænsede af, hvorvidt Kulturhusets mødelokaler er tilgængelige når vi planlægger vores
aktiviteter, hvilket har forhindret os i at afholde aktiviteter. Det vil ikke være tilfældet, hvis vi
får egne lokaler. Tværtimod vil det åbne op for afholdelse af flere folkeoplysende og politiske
aktiviteter.
2. For at have mulighed for at afholde sociale arrangementer for vores medlemmer med
mulighed for at indtage alkohol og op mod 50 deltagende medlemmer. I dag har vi f.eks. ikke
mulighed for at arrangere fester og lignende på lige fod med andre VU-foreninger i landet,
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hvilket ellers vil kunne generere indtægter til os i form af et moderat barsalg, som så vil kunne
geninvesteres i vores arbejde til blandt andet oplægsholdere.
3. For at have et sted at opbevare foreningens genstande såsom foreningsfane,
jubilæumsskrifter valgmateriale m.v. Især i forbindelse med den forestående
folketingsvalgkamp vil der være dette behov.
Venstre Ungdom ønsker at leje 120 m2 på Østergade 7, 2. sal, da klubben ser den centrale
beliggenhed i forhold til banegård og busterminal som en nødvendighed af hensyn til besøg af
oplægsholdere og medlemmer fra andre lokalforeninger.
Lokalerne består af 3 rum på samlet 120 m2 og der er således plads til mødeaktiviteter og
større og mindre sociale arrangementer, ligesom der er god plads til opbevaring af
valgmateriale, såsom flyer og bannere m.v.
Venstre Ungdom kan som lejer opsige lejemålet efter de til enhver tid gældende regler med 6
måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned, dog tidligst til fraflytning den 1. oktober 2018.
Venstre Ungdom oplyser i ansøgningen at den lokale Venstre forening vil give Venstre Ungdom
18.000 kr. årligt til lejen også svarende til 1.500 kr. månedligt.
Budget:
Udkast til lejeaftale omfatter:

Årligt
Lejebeløb
Kr.

Årlig leje er aftalt til 66.000 kr. heraf modregnet
årligt tilskud til lejen på 18.000 kr. fra Venstre
Silkeborg
Årlig husleje udgift i alt
Almindelig vedligeholdelse af lokalet:
El (betales efter særskilt måler)
Varme og vand
Rengøring
Udgifter i alt

Beregning
Kr.

Lokaletil
skud
Kr.

68.760 x
65%

44.694

66.000
- 18.000
48.000
1.000
4.800
12.960
2.000
68.760

Teknik og Miljø har besigtiget lokalerne og oplyser at der forinden lokalerne kan tages i brug til
foreningsformål skal søges om en byggetilladelse grundet anden anvendelse i forhold til
tidligere.
Kultur- og Borgerserviceafdelingen kan oplyse, at Dansk Socialdemokratisk Ungdom for 2016
får lokaletilskud til leje af Skolegade 63 af en lejeaftale på 15.300 kr. x 65% = 9.945 kr.
Dansk Socialdemokratisk Ungdom er p.t. den eneste af de politiske ungdomsforeninger der får
lokaletilskud. Dansk Socialdemokratisk Ungdom har i alt 34 medlemmer.
Silkeborg Kommune giver lokaletilskud således:
Generelt.
65 % uden fradrag for medlemmer over 25 år
Undtagelser.
65 % med fradrag for alle medlemmer over 25 år til flg. aktiviteter/klubber:
Ridning, Motorcykel, Billard, Bowling, Flyvning, Sejlsport, Skydning, Bueskydning, Firmasport,
Fiskeri, Golf og Linedans.
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Bestyrelsesmedlemmer samt ledere- og instruktører over 25 år indgår ikke i beregningen.
Folkeoplysningslovens bestemmelser:
I henhold til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, pkt. 4 kan kommunalbestyrelsen undlade at
yde tilskud til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser,
hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for
kommunalbestyrelsen.
I henhold til Folkeoplysningslovens § 26, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet,
jfr. § 25 hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads ikke svarer til det
normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
Beslutning fra budgetaftalen 2017 vedrørende ungekulturhuset på Amaliegade.
Parterne tilkendegiver, at ungebyrådets ønsker om at mødested for unge skal tænkes ind i
forbindelse med færdiggørelsen af Campus Bindslevs Plads. For at styrke ungemiljøet,
uddannelsesmiljøet og kulturmiljøet omkring Campus Bindslevs Plads er parterne enige om, at
Kulturhuset i Hostrupsgade erstattes af nye lokaler i den kommunale ejendom Amaliegade 1b,
når campusbyggeriet er færdigt. Bygningen i Hostrupsgade sættes derefter til salg.
Amaliegade 1B bliver rammen om et nyt ungekulturhus, hvor der ud over et mødested for
unge skabes plads til mødelokaler for ungebyrådet og de ungdomspolitiske partier. Herudover
vil der være plads til en afdeling af Ungdomsskolen, som ønsker at have nogle aktiviteter i
midtbyen. Ungekulturhuset bliver organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen, mens Ejendomme
overtager driften af huset.
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5 (Offentlig) Vium-Hvam IF søger om lokaletilskud til leje af
et lokale i Vium-Hvam Multi- og kulturhus
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2017-02773

Resume
Vium-Hvam IF søger om lokaletilskud til leje af et lokale i S/I Vium-Hvam Multi- og Kulturhus
til brug for opstart af billardaktiviteter i klubben.

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


at der bevilges lokaletilskud af driftsudgifterne med 65 % og med fradrag for
medlemmer over 25 år i henhold til Silkeborg Kommunes retningslinjer for lokaletilskud
til billardaktiviteter



at der bevilges tilskud med virkning fra 1. april 2017

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Historik:
Vium-Hvam IF sognegård blev i 2013 opdelt efter en lejlighedsmodel, således at bygningen
blev delt mellem den selvejende institution Vium-Hvam Multi- og Kulturhus og Silkeborg
Kommune.
Vium-Hvam IF har i den kommunale del et klubhus stillet vederlagsfrit til rådighed mod
betaling af et årligt gebyr. Klublokalet er på 72 m2 og vender ud mod idrætsanlægget. ViumHvam IF har 80 medlemmer hvoraf ca. halvdelen er under 25 år.
Ansøgning om lokaletilskud til billardaktiviteter
Vium-Hvam IF har ca. 30 medlemmer der ønsker at spille billard og for at kunne tilbyde billard
kræves et rum af en vis størrelse og da dette ikke er muligt i det nuværende klubhus, har
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klubben pr. 1. februar 2017 indgået en lejeaftale med den selvejende institution Vium-Hvam
Kultur- og Multihus om leje af et kælderlokale indrettet specielt til billard. Lokalet er på 50 m2
og har egen indgang, toilet og tekøkken.
Det kan oplyses, at Teknik og Miljø har godkendt lokalet til foreningsformål.
I henhold til kontrakten skal klubben betale 150 kr. pr. dag svarende til 6 dage ugentlig i 42
uger = 252 dage x 150 kr. pr. dag = 37.800 kr. i alt årligt.
Budget:
Lejeaftalen omfatter:
Årlig leje på baggrund af 6x42 uger=252 x
150 kr. pr. time = årlig leje i alt
El, vand og varm er incl. lejen
Udgifter i alt

Årligt lejebeløb
Kr.
37.800 kr.
0 kr.
37.800 kr.

Lokaletilskud
%-sats på 75 %

6.142 kr.

I henhold til Silkeborg kommunes retningslinjer gives der tilskud til billardaktiviteter med 65%
dog modregnes antal medlemmer over 25 år. Vium-Hvam vil således skulle modregne antallet
af medlemmer over 25 år før lokaletilskuddet kan beregnes.
Vium-Hvam IF har p.t. ikke endeligt overblik over fordelingen af billard medlemmers alder
over/under 25 år, og nedenstående er derfor en foreløbig vurdering af medlemsfordelingen.
Billardmedlemmer i alt: (skøn)
Billard medlemmer som er over 25 år (skøn)
- bestyrelsesmedlemmer (skøn)
- ledere og instruktører (skøn)
Billard medlemmer i alt der skal modregnes
forinden tilskud
Beregning

32
32
-5
-4
23
23x100
32

= 75,0%

Silkeborg Kommune giver lokaletilskud således:
Generelt.
65 % uden fradrag for medlemmer over 25 år
Undtagelser.
65 % med fradrag for alle medlemmer over 25 år til flg. aktiviteter:
Ridning, Motorcykel, Billard, Bowling, Flyvning, Sejlsport, Skydning, Bueskydning, Firmasport,
Fiskeri, Golf og Linedans.
Bestyrelsesmedlemmer samt ledere- og instruktører over 25 år indgår ikke i beregningen.
Folkeoplysningslovens bestemmelser:
I henhold til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, pkt. 4 kan kommunalbestyrelsen undlade at
yde tilskud til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser,
hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for
kommunalbestyrelsen.
I henhold til Folkeoplysningslovens § 26, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet,
jfr. § 25 hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads ikke svarer til det
normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
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Side 13

6 (Offentlig) Orientering fra idé- og programudvalget om
status for Alderslyst Kulturhus
Sagsbehandler: Dr15061
SagsID: EMN-2016-08525

Resume
Orientering fra idé- og programudvalget om status for Alderslyst Kulturhus.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
 at orienteringen tages til efterretning og sagen drøftes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet gives en mundtlig orientering fra idé- og programudvalget om status for Alderslyst
Kulturhus.
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7 (Offentlig) Godkendelse af Handleplan 2017 for
børnekultur for realisering af Silkeborg Kommunes
kulturstrategi 2017-2024
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2015-13116

Resume
Godkendelse af børnekultur handleplan 2017 og 2018 for realisering af Silkeborg Kommunes
kulturstrategi 2017-2024.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at børnekultur handleplan 2017 og 2018 godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Leif Lund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af processen for byrådets godkendelse af Silkeborg Kommunes kulturstrategi
2017-2024 har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på møde 8. marts 2017 godkendt
handleplan 2017. Handleplanen omfattede ikke børnekulturområdet. På dette område er
udarbejdet handleplan for både 2017 og 2018. Denne handleplan fremsættes nu særskilt til
udvalgets godkendelse.
Børnekultur handleplan 2017 og 2018 skal realisere udvalgte strategiske handlinger, som er
beskrevet i Silkeborg Kommunes kulturstrategi.
Handleplanens aktiviteter afvikles indenfor den økonomiske ramme til kulturlivet i 2017 og
2018.
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Bilag
1 (Børnekultur handleplan 2017-2018 - 6294004)
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8 (Offentlig) Den regionale kulturaftale 2018-2021
Sagsbehandler: Dr27395
SagsID: EMN-2017-03279

Resume
Drøftelse af fremtidig regional kulturaftale efter 2017.

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


at sagen drøftes

Beslutning
Drøftet.
Der er omdelt 3 bilag til punktet efter dagsordenen blev sendt ud.
Ej til stede
Leif Lund.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har siden 2007 samarbejdet med Horsens, Randers og Viborg Kommuner
samt Kulturministeriet i form af kulturaftalen "Østjysk Vækstbånd".
Kulturområdets aktiviteter har i høj grad været baseret og medfinansieret gennem dette
kultursamarbejde gennem udviklingssamarbejde og tilførsel af midler fra kulturaftalen til
konkrete projekter.
Denne aftale udløber 31. december 2017.
Den politiske styregruppe for "Østjysk Vækstbånd" (formand og næstformand fra de fire
kommuners kulturudvalg) har drøftet fortsættelse af samarbejdet efter 2017 og blandt andet
lagt vægt på, at der i givet fald samarbejdes om kulturelle aktiviteter, som løfter enkelte
områder i en grad, som ellers ikke vil være muligt for den enkelte kommune og som samtidig
har betydning for kulturprofilen i de 4 kommuner.
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I den forbindelse er peget på området 'talentudvikling'. Ligeledes har bestyrelsen lagt vægt på
en enkel administration og ligeværdighed i samarbejdet.
"Østjysk Vækstbånd" har været inviteret til en dialog om fremtidigt samarbejde på
kulturområdet efter 2017 i form af et møde 17. januar 2017 med Aarhus Kommune og
Kulturringen (Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner.)
Desuden deltog Hedensted Kommune i mødet.
På mødet aftaltes, at der skulle udarbejdes et materiale, der kunne illustrere forskellige
modeller for samarbejde mellem de i alt 12 kommuner.
Det næste møde i mellem de 12 kommuner afholdes 25. april 2017, hvorefter der skal træffes
beslutning om fremtidigt samarbejde på kulturområdet.
Sideløbende forventes det, at Region Midt i april måned vil udsende henvendelse til
kommunerne i regionen og foreslå, at der mellem regionen og kommunerne i Region Midt
etableres et samarbejde til opfølgning på "Kulturhovedstad 2017".
Det forventes foreslået, at kommunerne bidrager med 1 kr. pr. indbygger pr. år.
Forvaltningen vil nærmere redegøre for sagen på udvalgsmødet.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anmodes om en drøftelse af fremtidig samarbejde på
kulturområdet.
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9 (Offentlig) Ansøgning om tilskud til
midsommerkunstudstilling på Kirsebærgården
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-02843

Resume
Kunstnergruppe fra Sejs-Svejbæk søger tilskud på 10.000 kr. til markedsføring af
midsommerkunstudstilling. Det er 5. gang der arrangeres midsommerudstilling på
Kirsebærgården. Årets gæsteudstiller er den lokale kunstner Lars Ringgaard, som udstiller
værker som inspiration til årets temaprojekt ”Den Nordiske Mytologi”. I år vil der udover
gæsteudstillers og lokale kunstneres værker være unge udstillende kunstnere, som har forladt
området, men som har tilknytning til lokalområdet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes et tilskud på 7.000 kr. til udstillingen.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Leif Lund og Mustafa Kellegöz.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
For 5. år i træk bliver der arrangeret en midsommerkunstudstilling på Kirsebærgården i SejsSvejbæk. Arrangørerne er en række udøvende, lokale kunstnere, som selv udstiller værker på
udstillingen. Gæsteudstiller er Lars Ringgaard. Der vil også være deltagelse af unge kunstnere,
som har forladt området, men som stadig har tilknytning til lokalområdet.
Ansøger skriver blandt andet i ansøgningen:
”Vi sætter i 2017 fokus på Lars Ringgaard, der som gæsteudstiller viser et udvalg af sine
værker. Værkerne vil desuden være en inspirationskilde til det årlige temaprojekt i
udstillingen, som er inspireret af den nordiske mytologi. Temaprojektet ”Den Nordiske
Mytologi” skal skabe nysgerrighed og udvikling for den enkelte kunstner og give en oplevelse
til udstillingens mange gæster. I år bliver det også med skulpturer, der får lov at stå i længere
tid omkring Kirsebærgårdens parkeringsarealer.

Side 19

Vi vil indlede et samarbejde med Sejs-Svejbæk skole med et tilbud om udstilling af værker af
den elevgruppe, som har billedkunst og som går i 8. og 9. klasse.”
Udstillingen finder sted fra 26. maj 2017 til 11. juni 2017. Arrangørerne forventer 6-700
gæster i perioden.
Budget
Udgifter
Husleje
4 bannere
PR-materiale
Fernisering og taler
Kørsel
Hjemmeside
Udgifter i alt
Indtægter
20 kunstnere a 500 kr.
10 kunstnere a 100 kr. – Nordisk Mytologi
Søger Silkeborg Kommune
Sponsorater
Indtægter i alt

Kr.
5.500
2.238
10.000
2.500
1.000
1.500
22.738
10.000
1.000
10.000
1.738
22.738

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere bevilget tilskud til udstillinger på
Kirsebærgården. I 2013 blev der ydet tilskud på 2.000 kr., i 2015 5.000 kr. samt i 2016, hvor
tilskuddet var på 10.000 kr.
Markedsføring sker ved kontakt til TV2 Østjylland og Midtjyllands Avis. Medierne inviteres til at
følge udviklingen i skulpturprojektet. Der bliver annoncer i
Midtjyllands Avis – den husstandsomdelte, Foreningsnyt Sejs Svejbæk, Ekstra Posten og evt.
Turistavisen. Der bliver hængt plakater op og der uddeles kort til erhvervs/forretningsdrivende
i området Ry til Silkeborg. Der bliver annonceret på hjemmeside og Facebook.
Silkeborg kulturråd udtaler:
”Kunstnere omkring galleriet Kirsebærgården i Sejs-Svejbæk ønsker for 5. gang at gennemføre
en Midsommerudstilling med egne værker. Temaet er nordisk mytologi. Kunstneren Lars
Ringgård inviteres som gæsteudstiller til at vise et udvalg af sine værker. I udstillingen indgår
desuden skulpturer samt ”værker” af 8-9.-klasse elever fra deres undervisning på SejsSvejbæk skole.
Udstillingen er ikke censureret. Ideen med at blande amatører og udøvende kunstnere gør det
vanskeligt at vurdere om kvaliteten af udstillingen holder. Desuden er der i forhold til de
tidligere års udstillinger ikke tale om en egentlig fornyelse, som berettiger, at udstillingen af
denne grund modtager støtte.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 16. marts 2017
391.100 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.

Side 20

Side 21

10 (Offentlig) Ansøgning om tilskud til sommerkoncert
med Prinsens Musikkorps
Sagsbehandler: dr10004
SagsID: EMN-2017-03046

Resume
Silkeborg Classic søger tilskud på 48.000 kr. til afholdelse af en udendørs sommerkoncert 18.
juni 2017. Prinsens Musikkorps spiller under koncerten, ligesom der vil en professionel solist
samt lokale kor og skoleorkestre.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der bevilges et tilskud på 48.000 kr. til arrangementet.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Foreningen Silkeborg Classic ønsker udover Silkeborg Classic Festival at præsentere koncerter
hen over året. I samarbejde med Prinsens Musikkorps arrangerer de en sommerkoncert 18.
juni 2017, hvortil der søges om et tilskud på 48.000 kr. Der arbejdes på at afholde koncerten
på Silkeborg Torv i forbindelse med åbning af det nye torv. Alternativt vil der blive tale om en
tidlig aftenkoncert i Indelukket.
Ansøger skriver bl.a. i sin ansøgning:
”Denne koncert er en af Silkeborg Classics aktiviteter udenfor sommerfestivalen i uge 31 og et
led i vores ønske om at udvikle Silkeborg Classics aktiviteter, så vi på sigt kan præsentere et
klassisk koncertprogram hele året foruden festivalen i august.
Første skridt i 2017 er en sommerkoncert med Prinsens Musikkorps. Solisten forventes at blive
Louise Fribo. Koncerten er et samarbejde mellem Silkeborg Classic, Prinsens Musikkorps samt
Silkeborg Kommune, der bakker op om arrangementet med fysiske faciliteter og udfærdigelse
af trykte markedsføringsmaterialer.
Sommerkoncerten er en efterfølger til de seneste to års koncerter med Prinsens Musikkorps.
Sidste år var Silkeborg Classic også arrangør af koncerten.
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Der var ca. 800 publikummer til koncerten sidste år. Der er fri entré til koncerten. Silkeborg
Classic håber, at sommerkoncerten kan blive en fast tradition.”
Ved koncerten vil medvirke lokale kor og skoleorkestre.
Budget
Udgifter
Kr.
Prinsens Musikkorps
0
Solister
25.000
Kor
5.000
Lyd/lys
8.000
Forplejning musikere, kor og børn
3.000
Blomster
500
PR – plakater, programmer
6.500
Udgifter i alt
48.000
Silkeborg Kommune bidrager som i 2017 med produktion af trykte markedsføringsmaterialer
og stiller Torvet eller Indelukket, scenesejl samt evt. backstagetelte gratis til rådighed.
Koncerten markedsføres i Silkeborg Classics programmer, på hjemmesider for de 3 partnere
og deres sociale netværk og ved omtale i lokale medier. Der bliver ophængt plakater og der
uddeles programmer ved koncerten.
Kulturrådet udtaler:
”Silkeborg Classic arrangerer sammen med Prinsens Musikkorps og Silkeborg Kommune en
koncert med fri entré. Sommerkoncerten er en opfølgning på koncerten med Prinsens
Musikkorps i 2015 og 2016, som begge år havde stor tilslutning på 800-1.000 publikummer.
I 2017 gennemføres koncerten igen under medvirken af kendte solister (om muligt Louise
Fribo samt en upcoming tenor).
Koncerten er af høj kvalitet og appellerer til et bredt publikum i alle aldre og er med til at
profilere Silkeborg som musikby og til at styrke interessen for klassisk musik. Ansøgningen er i
høj grad støtteværdig.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 16. marts 2017
391.100 kr. Et eventuelt tilskud i forbindelse med denne ansøgning vil blive fratrukket dette
beløb.
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11 (Offentlig) Ansøgning fra Drewsens Jazzkult om tilskud
til koncert med La Liga Latina
Sagsbehandler: 10004
SagsID: EMN-2017-01723

Resume
Foreningen Drewsens Jazzkult arrangerer en koncert med bandet La Liga Latina i Kedelhuset i
april måned. De søger om en underskudsgaranti på 6.025 kr.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 at der ydes en underskudsgaranti på op til 5.000 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Drewsens Jazzkult søger om underskudsgaranti på 6.025 kr. til en koncert med det lokale band
La Liga Latina. Koncerten skal holdes i Kedelhuset på en endnu ikke fastlagt dato i april 2017.
Drewsens Jazzkult er en forholdsvis nystartet forening, med seneste vedtægter fra 5. marts
2017. Foreningen har som formål at skabe grobund for en moderne jazz scene i Silkeborg,
med fokus på både udøvende musikere og andre tilhængere af jazz musik og kultur.
Foreningens værdier ligger i at støtte jazzen og at bidrage til jazz miljøet, dette både i forhold
til udbredelse af jazz interessen, forstærke det musikalske netværk og at bidrage til en kultur,
hvor unge såvel som gamle engagerede musikere kan udbrede sit talent. Foreningen vil leve
op til formålet ved afholdelse af koncerter, jam sessions, lyttearrangementer, foredrag og
lignende events.
Foreningen blev oprindelig stiftet oktober 2015 som en underafdeling af Silkeborg Jazzklub.
Drewsens Jazzkult har indtil nu været støttet af Silkeborg Jazzklub, men med de nye
vedtægter er der nu tale om en selvstændig forening med egne vedtægter og ingen
vedtægtsmæssige bindinger til andre foreninger. Foreningen har hjemsted i Kulturhuset.
Ansøger oplyser blandt andet i ansøgningen:
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”La Liga Latina er et etableret orkester som har haft stor succes på Riverboat jazzfestival og
derfor har rigtigt god appel her i Silkeborg. De plejer at have stor publikums-opbakning så
derfor regner vi med at få meget af budgettet dækket i billet indtægter.”
Budget
Udgifter
Leje Kedelhuset – foreningsvilkår
Koda
Lydtekniker
Band
Grafisk fremstilling, tryk, FB
Promotion online og sociale medier
Udgifter i alt
Indtægter
Billetter 50 x 100 kr.
Barsalg
Kedelhuset sponserer grafisk fremstilling
Vendetta Production sponserer promotion
Indtægter i alt
Resultat - underskud

Kr.
1.750
525
2.000
10.000
1.000
1.000
16.275
5.000
3.250
1.000
1.000
10.250
6.025

Markedsføring af koncerten varetages af parterne - orkestret, Kedelhuset og Drewsens
Jazzkult. Orkesteret promoverer via kommunikation med deres fanbase på sociale medier,
Kedelhuset via deres kanaler og samarbejde med Jysk Musikteater (hjemmeside, plakater) og
Drewsens Jazzkult gennem sociale medier, pressemeddelelse til Midtjyllands avis og Ekstra
Posten samt ophængning af plakater rundt om i Silkeborg by.
Silkeborg Kulturråd udtaler:
”Foreningen Drewsens Jazzkult ansøger om underskudsdækning til en koncert med bandet Liga
Latina i Kedelhuset.
Bandet spillede sidste år på Riverboat Jazzfestival. Forsangeren Mike Hecchi er fra Silkeborg.
Musikken er ikke jazz, men snarere cubansk inspireret rytmisk musik. Kulturrådet vurderer at
koncerten bringer en anderledes type musik til Kedelhuset end normalt, og at bandet er af høj
standard.”

Økonomi
Puljen til ”de kulturelle frie midler” for 2017 udgør 620.000 kr. Der resterer pr. 16. marts 2017
391.100 kr. En eventuelt underskudsgaranti i forbindelse med denne ansøgning vil blive
fratrukket dette beløb.
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12 (Offentlig) Behandling af anmodning fra
udvalgsmedlem Rune Dreier Kristensen om drøftelse af
evaluering af mødet omkring forslag til Friluftsstrategi
Sagsbehandler: Dr15061
SagsID: EMN-2015-14774

Resume
Evaluering af Friluftsstrategien.

Indstilling
Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller
 at sagen drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalgsmedlem Rune Dreier Kristensen ønsker en evaluering af mødet omkring forslag til
Friluftsstrategi.
Tirsdag 21. marts 2017 blev der på Silkeborg Højskole afholdt borgermøde om
Friluftsstrategien. Borgermødet blev afholdt efter ønske fra styregruppen for Kommuneplanen.
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13 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08859

Beslutning
Taget til orientering.
Ej til stede
Leif Lund, Mustafa Kellegöz og Rune Dreier Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

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





Kulturpuljer pr. 16. marts 2017 – se bilag
Administrativt møde med STIF Hallen
Svømmecenter Nordvest
Projekt haller og sale

Bilag
1 (Status kulturpuljer pr. 16.3.2017 - 6263897)
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14 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 05-04-2017
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2016-08860

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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