
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse  
 
 

Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 

Torben Lauridsen, tll@dmu.dk  

Tlf. 86 83 73 89 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Udvidelse af halfaciliteter i Virklund. Virklund Skole mangler akut faciliteter til sin 
idrætsundervisning. I dag undervises 50+ børn på tværs af årgang på samme tid i Virklundhallen. 
Dette skaber uheldige situationer og er ikke optimalt for hverken underviser eller elever. Desuden er 
der akut mangel på haltid i Virklund Boldklub, som gennem de seneste år har måttet lukke 
idrætsgrene ned samt udelukket de ”voksne” medlemmer fra træningstider. 

Max. 10 linjer 
 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Siden 1998 er der ad flere omgange reduceret i mulighederne for idrætsudøvelse samt fritidsaktiviteter 
i Virklund. Hver gang er byen blevet lovet erstatning for mistede faciliteter. Hidtil er der ikke sket noget 
i den retning. På trods heraf er der sket en stadig udvidelse i form af nye udstykninger. I fremtiden 
forventes en yderligere udstykning svarende til en 25-30 % udvidelse. Som lokalsamfund kan vi ikke 
acceptere yderligere udstykninger førend infrastruktur og faciliteter er gearet hertil. Gennem alle årene 
er Virklund, af politikerne, blevet beskrevet som en by der skal være selvfungerende, med alle 
dertilhørende faciliteter.  

Max. 8 linjer 
 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Den nuværende Virklundhal udvides med en yderligere hal med tilhørende tidssvarende faciliteter. I 
samme forbindelse ønsker Virklund at etablere en selvejende institution, som huser nødvendige 
faciliteter svarende til et velfungerende klub-/medborgerhus. Løsningen er allerede skitseret og 
godkendt i et tidligere, af byrådet nedsat, Ide- og Programudvalg.  

Max. 8 linjer 
 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune 

 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

I budget 2010-2013 er der på anlægsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat 17 mio. kr. i 

2010 til yderligere halfaciliteter i Virklund. Kultur- og Fritidsudvalget nedsætter på sit møde den 19. 

november 2009 et Idé- og Programudvalg som skal genoptage arbejdet med udarbejdelse af 

byggeprogrammet. Dette skal tage udgangspunkt i det afsatte anlægsbeløb og det foreløbige 

skitseprojekt af 5. november 2007. Den i Virklund nedsatte Arbejdsgruppe for projektet deltager i 

Idé- og Programudvalgets arbejde. 

 

Udvalgsbeslutning 



 
 

 

 

Side 2 

 

Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde 19. november 2009 behandlet huskesedlen og godkendt 

indstillingen. Til orientering kan oplyses, at udvalget på det samme møde godkendte nedsættelsen 

af Idé- og Programudvalget.  

 

Ovenstående bekræftes. Skulle være yderligere spørgsmål til udvalgets beslutning kan disse rettes 

til undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Birgit Bieling 

Sektionsleder. 

Kultur- og Fritidsafdelingen 

Tlf. 8970 1351 

Mail: bib@silkeborg.dk 

 

 

 

 


