
Varde Kommune

Åbent  Referat

til

Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: Tirsdag den 19. april 2016

Mødetidspun
kt:

13:00 - 16:00

Mødested: Rådhuset, mødelokale 3

Deltagere: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, 
Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull

Fraværende: Per Rask Jensen

Referent: Pia Koch Hauge

 



Varde Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid 19-04-2016

Side 942

Indholdsfortegnelse

Side

443. Godkendelse af dagsorden..........................................................................943

444. Gensidig orientering...................................................................................944

445. Besigtigelse af Remisen i Varde ...................................................................945

446. O Varde Fest- og Kulturuge 2016.................................................................947

447. Klage fra Oksbøl Ridesport..........................................................................949

448. Offentlig erhvervs-ph.d. om aktiv kystturisme i Varde Kommune .....................951

449. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2016...........................................955

450. Ansøgning - Sommerkoncerter i Vestjylland 2016 ..........................................957

451. Ansøgning - Tilskud til skateevent på KulturSpinderiet....................................959

452. Ansøgning - Tilskud til voksenklub, Familie og Fritid Tinghøj............................961

453. Karlsgårde Dag - Samarbejdsaftale ..............................................................963

454. Besigtigelsestur til Sportspark Blåvandshuk Idrætscenter, Varde Fritidscenter 
og Helle Hallen..........................................................................................965

455. Dialogmøde mellem rådene og Udvalget for Kultur og Fritid.............................967

456. Sager til kommende udvalgsmøder ..............................................................969

Bilagsliste ........................................................................................................970

Underskriftsblad................................................................................................971



Varde Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid 19-04-2016

Side 943

443. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 8776
Sagsid.:
Initialer: kakk
Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Godkendt.
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444. Gensidig orientering
Dok.nr.: 8778
Sagsid.:
Initialer: kakk
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering ved Formanden

· Orientering fra møde i Kunstudvalget

· Årsmøde i Danmarks Biblioteksforening
 
 
Orientering ved Forvaltningen

· Dansens dag på Torvet 29. april 2016

· Præsentation af ny Kulturspinder

· Lokaletilskud til springcentret i Blåvandshuk Idrætscenter

· Danmark Spiser Sammen – Kom og Spis Med

· Teater og Kulturhus - møde med følgegruppen

· Galschiøt

· Visionsdialog den 26. april 2016

 
Gensidig orientering

Bilag:
1 Åben Præsentation af Kulturspinder - notat til gensidig orientering 50152/16
2 Åben Eventuelt tilskud til Blåvandshuk Idrætscenter 54872/16
3 Åben Arrangementoversigt 30252/16

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Lisbet orienterede om møde om teaterhus den. 20. april 2016.

Der skal eventuelt planlægges en tur forbi Kulturspinderiet i forbindelse med 
udvalgsmødet i maj.
 
Indvielsesdato for Galschiøt-skulpturen – Jørgen sender til Udvalget.
 
Drøftet.
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445. Besigtigelse af Remisen i Varde
Dok.nr.: 11014
Sagsid.: 14/10790
Initialer: 40531
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Kultur og fritid besigtiger Remisen i Varde By 19. april 2016 klokken 13.00.
 
Direktør for Vestbanen Jens Kristian Ørnskov vil deltage i besigtigelsen.
 
Projektet om Remisen udføres i samarbejde med Realdania og arkitekt Erik Brandt Dam.
 
Anvendelsen af Remisen er endnu ikke fastlagt. Den vil fremkomme i en proces, hvor 
foreningslivet indbydes til at komme med forslag til anvendelse. Udgangspunktet er, at 
stedet skal summe af liv med gerne flere brugere 24/7/365.
 
Formålet med processen er:

· Samle og fastlægge de fremtidige brugere

· Fastlæggelse af ønsker til brug af huset, hvilket skal indgå i kravspecifikationen 
(husets indretning)

· Etablering af en følgegruppe til husets etablering, der senere overgår som et husråd

· Brug af følgegruppen/husrådet i arbejdet med fundraising
 
Der vil være følgende tidsplan: 

· Ultimo april - prækvalifikation af potentielle brugere

· Medio maj - workshop

· Primo juni - kravspecifikationen

· August til september - fundraising

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Status på udviklingsprojektet om Remisen ved Vestbanegården 35172/16
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at besøget tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Taget til efterretning.



Varde Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid 19-04-2016

Side 947

446. O Varde Fest- og Kulturuge 2016
Dok.nr.: 10970
Sagsid.: 15/8168
Initialer: lmik
Åben sag

Sagsfremstilling
Planlægningen af Varde fest- og kulturuge fra den 26. til 29. maj 2016 er i sin sidste fase 
med udfærdigelse af program, planlægning af markedsføring og detaljer i aktiviteterne. 
 
Fest- og Kulturugen er overordnet styret af Musik & Billedskolen, NaturKulturVarde, 
Varde Bibliotek og koordineres af Kultur og Vækst. I arbejdsgruppen er yderligere 7-
kanten, ProVarde og Varde Handel repræsenteret. 
 
Temaet har givet inspiration til et bredt, nytænkende og mangfoldigt program, hvor de 
forskellige aktører hver især har vist, at de kan bruge deres faglighed på en kreativ 
facon, så programmet bliver både underholdende, lærerigt og reflekterende. Alle dagene 
vil der være placeret 3 containere nede på Torvet. Containerne vil være åben torsdag 17-
21, fredag og lørdag 10-21 og søndag 10-17, hvor 7-kanten, Varde Bibliotek og Varde 
Museum i samarbejde med forskellige aktører har udarbejdet et selvstændigt program 
med workshops og udstillinger. 
 
Programmet er koncentreret omkring Varde Torv og midtbyen – men også områderne 
omkring Arnbjerg, Kulturspinderiet, Varde Sommerland og Havnepladsen inddrages i 
løbet af dagene. 
 
Festugen markedsføres i år via et trykt program, kunstplakater udfærdiget i samarbejde 
med skolerne, en selvstændig Facebookprofil, Facebook Det Sker, programannoncering i 
Varde Ugeavisen og GoVarde og, hvis økonomien er til det, skilte ved indfaldsvejene. Der 
er aftalt møde med Politik og Analyse i forhold til pressehåndtering i øvrigt. Plakater 
sendes ud i turistområderne sammen med Blå Stunder. 
 
Sigtet med den brede markedsføringsindsats er, at programmet bliver synligt for alle 
borgere i kommunen, og at det forhåbentligt tiltrækker gæster fra Esbjerg og andre 
oplandskommuner. 
 
Kultur og Vækst har som nævnt den koordinerende funktion i forbindelse med afholdelse 
af møder, ansøgning om tilladelser, markedsføring, økonomi, kommunikation og 
tværfagligt samarbejde. 
 
Udvalget har tidligere godkendt et driftsbudget på 225.000 kr. og et ekstraordinært 
tilskud for 2016 på 50.000 kr. til dækning af de ekstra udgifter, der ligger i, at man i år 
har valgt at arbejde ud fra temaet ”levende billeder” og dermed har brug for en del 
ekstra teknisk udstyr.  

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at arbejdsgruppen byder ind med et alsidigt og spændende 
program, der rammer bredt og imødekommer Udvalgets ønsker om et indhold med 
kulturel kvalitet. Det er forsøgt at give Fest- og Kulturugen et indhold, der taler til alle 
aldre og interessegrupper, og som samtidig rykker ved den enkelte tilskuers opfattelse af 
verden.  
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Kultur og Væksts koordinatorfunktion er afgørende for planlægningen og afholdelsen af 
Kultur- og Festugen i forhold til den måde, arbejdsgruppen er struktureret. Samtidig 
giver samarbejdet et godt afsæt til det tværfaglige arbejde, vi i øvrigt har med aktørerne 
i arbejdsgruppen. 

Konsekvens i forhold til visionen
Størstedelen af arrangementerne foregår under åben himmel, ved vand, i skov, i 
naturområde og på åbne pladser. Oplevelserne ligger dermed fint i tråd med visionen 
om, hvor ”Vi oplever kulturen i naturen”.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Udvidet program for Fest- og Kulturugen 2016 - tema "levende 

billeder"
37808/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at orientering om Fest- og Kulturugen 2016 tages til efterretning. 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Taget til efterretning.
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447. Klage fra Oksbøl Ridesport
Dok.nr.: 10957
Sagsid.: 15/14074
Initialer: bera
Åben sag

Sagsfremstilling
Oksbøl Ridesport har 14. marts 2016 indgivet en klage over sagsbehandlingen af deres 
ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening samt tilskud til ridefaciliteter 
på Industrivej 38, 6840 Oksbøl.
 
Forvaltningen har 8. marts 2016 afholdt møde med en repræsentant fra Oksbøl 
Ridesport. På mødet kom der ikke nye oplysninger frem, som ændrer forvaltningens 
vurdering i forhold til udvalgets beslutning.
 
Oksbøl Ridesport er en kursusvirksomhed, og det blev pointeret under mødet fra Oksbøl 
Ridesport.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at hovedparten af Oksbøl Ridesports virksomhed knytter sig til 
kursusvirksomhed. Udvalget besluttede 10. februar 2016 at give foreningen afslag på 
denne baggrund. Oksbøl Ridesport klager i deres anke over Udvalgets beslutning og ikke 
som sådan over sagsbehandlingen.
 
Der kom på det afholdte møde 8. marts 2016 ikke yderligere oplysninger frem, som 
indikerer, at de ikke er en kursusvirksomhed. Foreningen ønsker ikke at/kan ikke 
samarbejde med de øvrige rideklubber i området, fordi den i en mail af 28. januar 2016 
præciserer over for forvaltningen, at den ikke er en rideklub men et kursuscenter på 
klubplan.
 
I henhold til folkeoplysningslovens § 4 er det kommunalbestyrelsen og i dette tilfælde 
Udvalget for Kultur og Fritid (kompetencen er delegeret til udvalget), som træffer en 
endelig beslutning om, hvad der betragtes som tilskudsberettiget virksomhed. Denne 
beslutning kan ikke ankes, men Oksbøl Ridesport har mulighed for at klage over 
sagsbehandlingen, hvis der er gjort fejl i denne.
 
Forvaltningen vurderer, at sagsbehandlingen har fuldt den normale procedure. Sagen 
blev 9. december 2015 sendt tilbage til forvaltningen, hvor Udvalget ønskede, at 
forvaltningen undersøgte alternative muligheder for de tre rideklubber i området.
 
I sagsfremstillingen fra 9. december 2015 står der i den ikke godkendte anbefaling, at 
der kan ydes lokaletilskud til rytterstuen under forudsætning af, at lokalerne er godkendt 
til formålet, og at der udarbejdes særskilt lejeaftale på rytterstuen. Implicit er det af 
Oksbøl Ridesport tolket, som de ville blive godkendt som en tilskudsberettiget forening. 
 
På foranledning af udvalget har forvaltningen spurgt Oksbøl Ridesport, om de kan 
samarbejde med de øvrige rideklubber i området. I foreningens svar til forvaltningen 
nævnes intet om forventningen om at blive godkendt som en tilskudsberettiget forening. 
Der har heller ikke været anden kontakt fra foreningen om dette spørgsmål. 
 
Forvaltningen gør udvalget opmærksom på, at udvalgets afgørelse er endelig, idet den 
tidligere ankemulighed i Folkeoplysningsloven er fjernet ved sidste lovrevision. Derimod 
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kan Oksbøl Ridesport klage til Tilsynet (Statsforvaltningen) over Varde Kommunes 
sagsbehandling. Klage over sagsbehandlingen omfatter begreberne: god forvaltningsskik 
og relevant brug af regler. 
 
Det er derfor forvaltningens anbefaling, at Udvalgets beslutning fastholdes, da der ikke er 
kommet yderligere oplysninger til sagen, som ændrer på beslutningsgrundlaget. Samtidig 
vurderer forvaltningen, at der ikke er sket fejl i sagsbehandlingsproceduren, som får 
indflydelse på sagens beslutning.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Folkeoplysningsloven
Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende undervisning m.m.
Kommunalfuldmagten 

Økonomi
Ingen

Høring
Sagen har været sendt til høring ved juristerne. Deres bemærkninger er indarbejdet i 
punktet under Forvaltningens vurdering.

Bilag:
1 Åben Oksbøl Ridesport - klage over forvaltningens sagsbehandling 40144/16
2 Åben Referat af møde afholdt med Oksbøl Ridesport den 8. marts 2016 38728/16
3 Åben Svarbrev til Oksbøl Ridesport om ansøgning af lokaletilskud 168787/15
4 Åben RE: SV: Vedr. Oksböl Ridesport 15025/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at Udvalgets afslag til Oksbøl Ridesport fastholdes, og

at sagen fremsendes Tilsynsrådet med de nødvendige sagsakter. 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.
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448. Offentlig erhvervs-ph.d. om aktiv kystturisme i Varde 
Kommune 

Dok.nr.: 11074
Sagsid.: 16/3653
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling
Varde Kommune råder over en særlig natur, der gør kommunen til et yndet turistmål. 
Varde er derfor målt på overnatninger også Danmarks største kystturismekommune og 
bliver på landsplan kun overgået af København som turistmål. Varde Kommunes samlede 
økonomi er af den grund afhængig af, at de erhvervsdrivende formår at følge udviklingen 
eller trends inden for dansk kystturisme for at fastholde denne position.
 
Kyst- og naturturismen har gennem flere år oplevet et fald i udenlandske overnatninger. 
2014 blev endelig et vendepunkt med flot vækst for kyst- og naturturismen, og der 
forventes en vækst i antallet af udenlandske overnatninger frem til 2020. 
Der ligger derfor et stort potentiale, hvis Varde Kommune formår at få en andel af den 
forventede stigning i udenlandsk turisme. 
 
Internationalt tegner der sig et billede af et rejseforbrug i forandring. Turister ønsker i 
højere grad at deltage i oplevelsen. 
 
Forbrugerne er i stigende grad bevidste og selektive om, hvilke behov de ønsker dækket, 
og de søger oplevelser i forskellige sociale konstellationer. Det medfører, at rejser er gået 
fra at være ferie, som i stort omfang kunne sidestilles med afslapning, til nu at være 
oplevelser, der defineres ud fra specifikke behov. Fokus ændrer sig derfor også fra at 
være destinationen til at være opfyldelse af et oplevelsesmæssigt behov, der bliver 
”reason-to-go”. 
 
Kystliv og natur er det overordnede trækplaster for kyst- og naturturisterne, men 
oplevelser og deltagelse i aktiviteter fylder også ganske meget. 
 
Dette kan udfordre Varde Kommunes position, hvis man ikke fremover kan tilbyde 
opfyldelse af turisternes oplevelsesbehov. Varde Kommune bør derfor overveje hvilke 
muligheder, der er for at udnytte eksisterende forhold, der potentielt kan fastholde eller 
styrke turismen i Varde Kommune.
 
Innovationsfonden har afsat 10 mio. kr. til Erhvervs-ph.d.-projekter i den offentlige 
sektor i 2016. Ansøgere har mulighed for at få del i det afsatte beløb ved 
ansøgningsrunden med deadline 19. september 2016, kl. 12:00. Godkendte projekter 
kan starte fra ultimo november. Projekter, der modtager tilskud vil modtage:

· 17.000 kr./md. til delvis dækning af lønudgifter til Ph.d.-kandidaten (maks. 50 % af 
lønudgifter)

· 100.000 kr. til ophold i ind- og udland i forbindelse med gennemførelse af projektet

· 252.000 kr. til det samarbejdende universitet.
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Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at turismeområdet er et centralt område i Varde Kommune - 
både økonomisk og som identitetsskaber. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det 
er et område, der bør have et særligt fokus.
 
Det er forvaltningens vurdering, at kombinationen af natur og idræt er et muligt 
turismesats. Det vil angiveligt kræve, at der udvikles tilbud, der i høj grad er rettet mod 
turister, og som har den kvalitet, der efterspørges af turisterne.
Kombinationen af turisme og idræt vil foruden understøtte Varde Kommunes vision, Vi i 
Naturen, også kunne kombinere flere oplevelsesmæssige behov. Det meditative ved 
ophold i naturen og udfordringen ved træning af kroppen. Med andre ord kan et ophold i 
Varde Kommune pleje både sjæl og legeme.
 
Det er forvaltningens vurdering at Varde Kommune har et par oplagte resurser, hvis 
potentiale kunne udforskes eller indtænkes i aktiv kystturisme, f.eks. er Vardenserne 
meget idrætsaktive, Varde Kommune har mange idrætsfaciliteter, Varde er en geografisk 
stor kommune med mange kilometer cykelsti og Varde er let at komme til for danskerne 
og de omkringliggende lande. 
Det er forvaltningens vurdering, at der ligger en økonomisk gevinst, hvis man kan 
aktivere uforløste potentialer i eksisterende faciliteter eller institutioner.
 
Det er forvaltningens vurdering, at gennemførsel af en offentlig erhvervs-Ph.d. kan være 
en vej til at fremskaffe konkret viden om, hvordan den aktive kystturisme kan styrkes i 
Varde Kommune. Varde Kommune vil i samarbejde med et Universitet kunne fastsætte 
den ramme og det felt, der forskes i og dermed skabe konkret viden med Varde som 
forskningscase. Det er forvaltningens vurdering, at det vil give Varde Kommune aktuel og 
konkret viden, der kan være en trumf i udviklingen af turismeområdet.
Det er ligeledes forvaltningens vurdering at kommunens eksisterende idrætsfaciliteter og 
turismeinstitutioner skal inddrages i erhvervs-Ph.d.-projektet med henblik på at generere 
viden der i højere grad gør det muligt for faciliteterne, at se turister som potentielle 
kunder, og for turismeinstitutionerne at se idrætsfaciliteterne som potentielle 
samarbejdspartnere. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige erhvervs-ph.d. kan gennemføres i 
samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og dermed indgå som et strategisk 
element i turismesamarbejdet med fokus på Vesterhavet. Det vil halvere 
omkostningerne, men samtidig også stille krav til, at forskningsprojektet tilpasses begge 
kommuners kontekst og ønsker. Der er taget en foreløbig kontakt til Ringkøbing-Skjern 
Kommune om deres deltagelse, og de er umiddelbart positivt indstillet, men skal 
naturligvis inddrages nærmere.
 
Det er forvaltningens vurdering, at hvis man ønsker at gennemføre projektet, skal der 
snarest tages kontakt til et relevant Universitet med henblik på udarbejdelse af konkret 
ansøgning til deadline i september 2016, så der kan opnås støtte fra Innovationsfonden. 

Konsekvens i forhold til visionen
Kombinationen af natur- og kystturisme og idræt understøtter Varde Kommunes vision, 
Vi i Naturen, fordi naturen anvendes som en strategisk ramme målrettet de idrætsaktive 
turister.
 
Projektet understøtter ligeledes Fritids-, idræts-, og kulturpolitikken, hvis mission er, at 
vi sammen vil skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunkt for 
et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune.
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Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Retningslinjer for Erhvervs-ph.d. og Retningslinjer for offentlig erhvervs-ph.d.

Økonomi
Hvis der opnås støtte fra Innovationsfonden, vil Varde Kommunes udgifter til løn udgøre 
omkring 350.000 kr. pr. år de tre år, som projektet løber.
 
Gennemføres projektet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern, udgør lønudgifterne årligt 
ca. 175.000 kr.
 
Forvaltningen foreslår, at den offentlige erhvervs-Ph.d. finansieres af midler fra Byrådets 
udviklingspulje.

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Ideoplæg til Ph.D. om aktiv kystturisme i Varde Kommune 44809/16
2 Åben retningslinjer_offentlig_erhvervsphd_feb2016.pdf 52253/16
3 Åben retningslinjer for erhvervsphd 09.02.2016 52252/16

Anbefaling
Forvaltningens anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at Varde Kommune indgår ind i en offentlig erhvervs-ph.d. med fokus på turisme, 
faciliteter og feriepakker,

at træffe beslutning om, at Varde Kommune skal gennemføre erhvervs-ph.d.-projektet i 
et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune,

at der afsættes midler til gennemførelse af en offentlig erhvervs-Ph.d. 175.000 kr. årligt 
over 3 år i et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune,

at den offentlige erhvervs-ph.d. finansieres af midler fra Byrådets udviklingspulje,

at der arbejdes videre med den offentlige erhvervs-ph.d. med Ringkøbing-Skjern 
Kommune, hvis det prioriteres, og

at Kultur og Vækst indleder samarbejde med et relevant universitet med henblik på at 
fremsende ansøgning til Innovationsfonden senest 19. september 2016.

Beslutning Direktionen den 13-04-2016

Fraværende: Ingen

Direktionen følger anbefalingen under forudsætning af, at Ringkøbing-Skjern Kommune 
også er med. 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen
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Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger; 
at man fremadrettet tænker den kommercielle del ind i projektet, og
at man desuden inddrager hele kommunen i projektet.



Varde Kommune
Udvalget for Kultur og Fritid 19-04-2016

Side 955

449. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2016
Dok.nr.: 10959
Sagsid.: 16/464
Initialer: ssre
Åben sag

Sagsfremstilling
Kunstnernes Sommerudstilling 2016 ansøger om et tilskud på 25.000 kr. samt en 
underskudsgaranti på 20.000 kr.
 
Kunstnernes Sommerudstilling afholdes traditionen tro som en censureret udstilling fra 
juni til august 2016 i Janus Bygningen. Sommerudstillingen drives som et samarbejde 
mellem Janus Bygningen og en stor gruppe (25-30) frivillige.
 
Af nye tiltag i 2016 har Kunstnernes Sommerudstilling valgt at fokusere på yngre 
kunstnerne ved at lade kunstnerne indsende værker digitalt til bedømmelse.
 
Tidligere har Kunsternes Sommerudstilling modtaget støtte fra Statens Kunstfond på 
omkring 20.000 kr., men i 2016 har Statens Kunstfond ikke bevilget et tilskud til 
udstillingen men i stedet bevilget til Ålborgs censurerede Nordkraft Udstillingen. Denne 
udstilling afholdes kun hvert andet år, så Kunstnernes Sommerudstilling håber på at få 
bevilget tilskud af Statens Kunstfond igen i 2017.
 
Der er afsat et driftstilskud på 10.543 kr. på budgettet til Kunstnernes Sommerudstilling i 
2016.
 
Kunstnernes Sommerudstilling modtog i 2015 et driftstilskud på 10.457 kr. og en 
underskudsgaranti på 10.000 kr., som blev udbetalt.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at Kunstnernes Sommerudstilling er et kunstnerisk flagskib, som 
er vigtig at bibeholde i det vestjyske og hermed i Varde Kommune.
 
Kultur og Vækst anbefaler derfor, at der udbetales et driftstilskud på 10.543 kr., og at 
der bevilges et tilskud på 14.457 kr., så Kunstnernes Sommerudstilling modtager en 
samlet støtte på 25.000 kr. Dette sker for at imødekomme det manglende tilskud fra 
Statens Kunstfond.
 
Kultur og Vækst anbefaler yderligere at der gives afslag på ansøgningen om 
underskudsgaranti på 20.000 kr.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Der er på budget 2016 afsat et driftsbeløb på 10.543 kr. 
Resttilskuddet på 14.457 kr. kan finansieres af puljen til Andre kulturelle arrangementer. 
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Puljen Andre Kulturelle Arrangementer har et restbudget på 152.697 kr. Oversigt over 
puljen er vedlagt. 

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2016 48336/16
2 Åben Budget Kunstnernes Sommerudstilling 2016 48337/16
3 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen 4952/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 25.000 kr., som finansieres dels af det afsatte budgetbeløb 
til Kunstnernes Sommerudstilling og puljen Andre kulturelle arrangementer, og

at der gives afslag på ansøgning om underskudsgaranti på 20.000 kr.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.
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450. Ansøgning - Sommerkoncerter i Vestjylland 2016
Dok.nr.: 10925
Sagsid.: 16/464
Initialer: ssre
Åben sag

Sagsfremstilling
Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Sommerkoncerter i Vestjylland” om et 
tilskud på 35.000 kr. til afholdelse af sommerkoncerter i 2016 i kirkerne i Varde og i den 
vestlige del af kommunen.
 
Der er planlagt 18 koncerter i Varde, Henne, Lønne, Ål, Børsmose, Janderup, Ho, Oksby 
og Mosevrå kirker.
 
De medvirkende ved koncerterne er bl.a. sangerne Louise Hvilborg, Boris Søborg Jensen 
og Ole Norup samt medlemmer af Prinsens Musikkorps, fløjtenisten Signe Plaugborg, 
trompetisten Miguel Vandborg og Esbjerg Barokensemble.
 
Sommerkoncerterne har modtaget kommunal støtte i mange år. I 2015 modtog 
sommerkoncerterne et tilskud på 25.000 kr., fordi Varde Kirke ikke deltog på grund af 
renovering. I 2016 er Varde Kirke genindviet, og derfor søger Sommerkoncerter om et 
tilskud på 35.000 kr. Endvidere modtager foreningen støtte fra Kunststyrelsen.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at sommerkoncerterne er et godt tilbud, som når bredt ud i 
kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at de støttes med 35.000 kr. i 2016.
 
Sommerkoncerterne har været afholdt i mange år og har skabt stor glæde i 
lokalsamfundet og for turister. Derfor ønsker forvaltningen, at sommerkoncerterne 
foretager en evaluering af deres arrangementer for derigennem at opnå en større indsigt 
i, hvorfor sommerkoncerterne kører så godt og særligt rammer turisterne.
 
Kultur og Vækst vil kontakte arrangørerne med henblik på at tage en dialog omkring 
profilering af arrangementerne og derigennem biddrage til et bredere kendskab i 
kommunen. Yderligere vil Kultur og Vækst anmode om en evaluering efter 
arrangementet er afsluttet.  

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Tilskuddet på 35.000 kr. kan finansieres af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer.
 
Puljen Andre Kulturelle Arrangementer har et restbudget på 152.697 kr. Oversigt over 
puljen er vedlagt. 
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Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Ansøgning Sommerkoncerter i Vestjylland 2016 41316/16
2 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen 4952/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at der bevilges et tilskud på 35.000 kr. i 2016, som finansieres af kontoen for Andre 
kulturelle arrangementer, og

at Sommerkoncerterne foretager en evaluering af deres arrangementer, som sendes til 
Udvalget.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.
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451. Ansøgning - Tilskud til skateevent på KulturSpinderiet
Dok.nr.: 10407
Sagsid.: 16/1388
Initialer: lmik
Åben sag

Sagsfremstilling
Ungehuset i Varde ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til afvikling af 
skateboardarrangementet Bowl Days 18. juni 2016 i Varde. Beløbet dækker udgifter til 
toiletvogne, kontrollører, samaritter, evt. tribune m.m.
 
Oprindeligt ansøgte Ungehuset om 20.000 kr. til gebyret til eventgruppen af samme 
navn - Bowl Days. Sydbanks aktivitetspulje har støttet projektet med de 20.000 kr., der 
dækker eventgebyret. 
 
Bowl Days er et etableret og landskendt fænomen inden for skateboarding, og det følges 
af mange skatere og andre interesserede, når det hvert år rejser rundt i landet og 
afvikler events. Arrangementet afvikles over én dag fra kl. 13-18. Det forventes, at der 
vil være gæster på pladsen hele dagen. Al deltagelse i Bowl Days, både som skater eller 
tilskuer, er gratis.
 
I 2016 er det planlagt, at Bowl Days skal afvikles i København, Århus, Helsingør, 
Skørping, Esbjerg og Varde. 
 
Når Bowl Days planlægges uden for hovedstadsområdet, arrangeres der en gratis 
bus/fyldte biler til deltagerne fra hovedstaden. Det sikrer, at det sportslige niveau er det 
absolut højeste Danmark kan præstere. Ifølge ansøgerne vil et arrangement som dette 
placere Varde-bowlen på det europæiske skatekort og tiltrække op til 1.000 skatere og 
tilskuere.
 
Ungehuset er involveret i Bowl Days, og har lavet den temasang, som Bowl Days vil 
anvende på turen rundt i Danmark. 
 
Konceptet er yderligere beskrevet i den oprindelige ansøgning, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at et Bowl Days er det mest veletablerede koncept inden for 
bowlskating i Danmark, og at en Bowl Day vil skabe en national opmærksomhed omkring 
bowlen i Varde. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det vil være et stort 
arbejde, at arrangere en lignende event fra bunden.
 
Med den indsats der lægges for dagen af de lokale ildsjæle, vurderes det som realistisk, 
at der kommer 1.000 tilskuere. Ideen om, at alt er gratis på dagen, ligger godt i tråd 
med gadeidrætskulturen.
 
Forvaltningen lægger op til, at der afsættes et rammebeløb på 10.000 kr. til Bowl Day i 
Varde. Der vil således være dækning for de faktiske udgifter op til dette beløb. 

Konsekvens i forhold til visionen
Varde-bowlen er placeret i en lomme af urban natur. 
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Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på op til 10.000 kr. i tilskud, som 
finansieres af puljen ”Tilskud til kulturelle arrangementer for unge og af unge”, og at 
beløbet tildeles som et rammebeløb og udbetales i forhold til det reelle behov, jf. 
slutregnskab.
 
Restsaldo på ”ungepuljen” udgør herefter 30.090 kr. ud af et budget i 2016 på 55.090 kr. 

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Bowl Days - AnsøgningBowlDaysVarde2016 15626/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at der ydes tilskud som et rammebeløb på op til 10.000 kr. til afvikling af Bowl Days som 
beskrevet i materialet, og

at tilskuddet udbetales i henhold til regnskab for Bowl Days.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.
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452. Ansøgning - Tilskud til voksenklub, Familie og Fritid Tinghøj
Dok.nr.: 10441
Sagsid.: 16/1622
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling
Aftenskolen Familie og Fritid, Tinghøj har oprettet en voksenklub og søger nu om tilskud 
til lokaleudgifter i Tinghøj Forsamlingshus.
 
Tinghøj Forsamlingshus blev renoveret i 2015, så der blandt andet også blev plads til at 
huse MOT Ungdomsklub. Som en følge af de nye lokaler, der blev etableret med 
renoveringen, opstod ønsket og behovet for en voksenklub i lokalområdet. Familie og 
Fritid har derfor dannet en undergruppe, som de kalder MOT-sammen.
 
MOT-sammen har siden årsskiftet afholdt klubvirksomhed to gange hver torsdag. Fra kl. 
14 til 17 mødes fortrinsvis borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne her er 
kortspil, hæklerier, strikketøj, bordtennis, dartspil og fælles kaffe. På enkelte dage er der 
f.eks. et mindre foredrag under kaffen eller en udflugt til en udstilling. Antallet af 
deltagere ligger på 15-27.
 
Om aftenen er det fortrinsvis borgere, som er på arbejdsmarkedet, der kommer. Her er 
mulighed for de samme aktiviteter, dog ingen udflugter. Deltagerantallet ligger på 10-15.
 
Det forventes, at deltagerantallet vil stige, efterhånden som kendskab til tilbuddet 
udbredes. 
 
Der opkræves deltagerbetaling for begge hold.
 
MOT-Sammen søger om et tilskud på 27.900 kr. årligt, som svarer til 124 kr. per lokale 
per aktivitetstime. Dette fremgår også af vedlagte budget.

Forvaltningens vurdering
De aktiviteter, som udøves i MOT-sammen, er at betegne som sociale aktiviteter og 
dermed ikke folkeoplysende aktiviteter. Derfor kan MOT-sammen ikke godkendes som 
folkeoplysende forening og modtage de lovbestemte tilskud til lokaler mv. 
 
Forvaltningen vurderer, at MOT-sammen kan styrke det sociale sammenhold i Tinghøj og 
opland.
 
Forvaltningen vurderer desuden, at den rolle, som MOT-sammen udfylder, er 
sammenlignelig med ideen om forsamlingshusets rolle. Der er derfor også forvaltningens 
vurdering, at hvis MOT-sammen ydes tilskud, bør der også ydes tilskud til lignende 
sociale aktiviteter i andre forsamlingshuse i kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at der ikke i forvaltningens regi findes en sammenlignelig 
forening, der modtager tilskud. Det, der kommer tættest, er pensionistforeningerne, der 
modtager tilskud efter folkeoplysningens § 18. Her stilles der krav om, at foreningerne 
yder en ekstra indsats for de særligt udfordrede borgere. 
 
Der er angiveligt lignende sociale foreninger, der gør brug af kommunens kultur- eller 
medborgerhuse, men disse modtager ikke tilskud til aktiviteter med videre.
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Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er et egentligt fortilfælde for støtte til 
en sammenlignelig forening. 

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Hvis MOT-sammen ydes tilskud som ansøgt, vil tilskuddet udgøre 27.900 kr. årligt.

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Ansøgning 18380/16
2 Åben Husleje voksenklub - beregning vedr. husleje MOT-sammen.xlsx 18380/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen om tilskud til lokaleudgifter.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Sagen udsættes med henblik på yderligere oplysninger.
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453. Karlsgårde Dag - Samarbejdsaftale
Dok.nr.: 10955
Sagsid.: 16/2918
Initialer: krgr
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 30. september 2015, at der i 2016 skal 
være 4 markante markeringer af visionen. Den ene af de 4 markeringer er Karlsgårde 
Dag. Karlsgårde Dag arrangeres i fællesskab mellem lokale foreninger, NaturKulturVarde, 
DGI Sydvest og Varde Kommune. 
 
Lokale foreninger og interesseorganisationer afvikler hvert år i september en aktivitets- 
og oplevelsesdag for hele familien omkring Karlsgårde Sø. I 2016 afholdes dagen søndag 
den 11. september. Arrangementet vil i 2016 bygge videre på tidligere års erfaringer 
med afholdelse af Karlsgårde Dag. 
 
Samarbejdspartnerne, der er ansvarlige for dagen, er NaturKulturVarde, DGI Sydvest og 
Varde Kommune. Varde Kommune har den overordnede koordineringsfunktion. 
Planlægning, udførelse, markedsføring samt økonomi vedr. eventen tilrettelægges dog i 
tæt samarbejde med repræsentanter fra samarbejdspartnerne, som også vil have 
repræsentanter i en fælles koordineringsgruppe.  
 
Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem samarbejdspartnerne, jf. bilag. 
Partnerskabsaftalen klarlægger blandt andet formen for partnerskabet samt mission, 
vision og mål for dagen.   
 
For at sikre at foreningerne involveres, og at de kan bidrage med nye ideer til eventen, 
vil der blive afholdt to foreningsmøder inden selve dagen. Første foreningsmøde afholdes 
19. april 2016. 
 
Udvalget for Kultur og Fritid har frem til 2019 bevilliget 25.000 kr. om året til 
markeringen. Udvalget for Økonomi og Erhverv har bevilliget 100.000 kr. til 
markedsføring af alle de 4 markante markeringer. 

Forvaltningens vurdering
Partnerskabsaftalen sætter ramme for gensidig forpligtigelse og er grundlaget for et godt 
samarbejde. 
 
Det er vigtigt, at der er afsat et fast aftalt beløb til arrangementet for at sikre grundlaget 
for afholdelsen også fremadrettet. 
 
Økonomi og Erhvervsudvalget orienteres om sagen.

Konsekvens i forhold til visionen
Som led i at understøtte den langsigtede proces med at få visionen implementeret, 
arbejdes der på at skabe et eller flere nye tiltag, der i særlig grad kobler sig på eller 
synliggør Vi i naturen. Det er tiltag, som kan være med til at forankre visionen blandt 
kommunens borgere og skabe lokalt ejerskab og stolthed.  
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De nye tiltag, der skabes, vil på Karlsgårde Dag sætte fokus på visionen i samspil med 
naturen ved Karlsgårde Sø samt de foreninger, som deltager på dagen. Derved vil 
visionen blive synliggjort for både besøgende og for foreningerne. Forventningen er også, 
at tiltaget vil være af interesse for pressen.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Karlsgårde Dag - Partnerskabsaftale.docx 35596/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at samarbejdsaftalen godkendes. 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.
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454. Besigtigelsestur til Sportspark Blåvandshuk Idrætscenter, 
Varde Fritidscenter og Helle Hallen

Dok.nr.: 11021
Sagsid.: 16/4218
Initialer: kakk
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget har ønsket at besigtige idrætshallerne Sportspark Blåvandshuk Idrætscenter 
(SPB), Varde Fritidscenter (IFV) og Helle Hallen.
 
Besigtigelsesturen finder sted mandag den 20. juni 2016 i tidsrummet fra kl. 8.00-16.00 
med udgangspunkt fra Bytoften 2. Programmet for dagen er:
 
08.30-10.30 Besøg hos SPB
11.00-13.00 Besøg hos IFV
13.30-15.30 Besøg hos Helle Hallen
 
Alle tre haller arbejder på markante udviklingsprojekter. 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningens vurderer, at de tre valgte haller har vidt forskellige forretningsmæssige 
vilkår til trods for, at de alle er blandt de større i Varde Kommune.
Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at hallernes igangværende udviklingsprojekter 
også er et udtryk for deres forskellige udgangspunkt.
 
Det er forvaltningens vurdering, at Udvalget foruden at besigtige faciliteterne bør gå i 
dialog med halledelsen om den enkelte facilitets hverdag, udfordringer og planer for 
fremtiden.
Hvis Udvalget ønsker at drøfte andre emner, er det forvaltningens vurdering, at det bør 
meldes ud, så hallerne kan forberede sig.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningens anbefaler,

at programmet godkendes, og
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at det besluttes, om der er yderlige emner, som ønskes drøftet med idrætshallerne.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med programmet ud fra de faldne 
bemærkninger.
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455. Dialogmøde mellem rådene og Udvalget for Kultur og Fritid
Dok.nr.: 11013
Sagsid.: 14/10611
Initialer: joni
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Kultur og Fritid afholder 2 årlige dialogmøder med de 4 råd for 
foreningslivet, der blev nedsat i 2014. 
 
Det næste møde er den 30. maj i tidsrummet klokken 17.00 til 21.00. Der er afsat 40 
minutter til hvert dialogmøde.
 
Møderne afholdes således:

· Kl. 17.00 til 17.40 - Idrætsrådet

· Kl. 18.00 til 18.40 - Foreningsrådet 

· Kl. 19.00 til 19.40 - Aftenskolerådet  

· Kl. 20.00 til 20.40 – Kulturelt råd
 
Foreningsrådene deltog den 8. februar 2016 i en udviklingsproces på rådhuset med 
deltagelse af ekstern konsulent. Der blev arbejdet med de enkelte råds virke og 
mulighederne for at samarbejde på tværs af rådene. Forvaltningen anbefaler, at der, som 
et fast punkt, indgår en dialog om rådenes videre arbejde, som opfølgning på 
udviklingsprocessen.
 
De enkelte råd har ønsket, at drøfte nedenstående emner.
 
Idrætsrådet:

· Idrætsrådets inddragelse i budgetlægning

· Eliteidrætspuljen – skal idrætsrådet have en rolle i fordeling af midlerne

· Ajourføring af Idrætsrådets medlemskartotek og udsendelse via denne til medlemmer
 
Aftenskolerådet:

· Drøftelse af det nye foreslåede indhold i punkt 15 stk.
 
Kulturelt Råd:

· Rådet har ikke nye emner da de var til dialogmøde med udvalget i januar 2016
 
Foreningsrådet:

· Deltagelse på Varde Å dag og Karlsgårde dagen

· PR for foreningsrådet i kommunen

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter, om der er øvrige emner.
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Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen 

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget fremkommer med eventuelle ønsker til emner til det kommende dialogmøde 
med rådene.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen, Holger Grumme Nielsen

Udvalget besluttede, at man til dialogmødet ønsker;
 

 Fokus på rådenes udvikling og visioner
 Drøftelse af hvordan man kan styrke samarbejdet mellem rådene og Varde 

Kommune.
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456. Sager til kommende udvalgsmøder
Dok.nr.: 8779
Sagsid.:
Initialer: kakk
Åben sag

Sagsfremstilling
Maj:

· Budget 2017-2020 – Orientering om budgetønsker

· Brug af kunstgræsbanen inkl. status på økonomi og refinansiering

· Orientering børneteater 2015/2016

· VAKS

· Bowlingbaner ved Fritidscenteret

· Kommissorium for afsøgning af lokaler

· Status lokaletilskud

· Evaluering af kommunikationsstrategien

· Evt. møde med Frivillighuset

· Præsentation af Kultur og Vækst

· Redegørelse for Janusbygningens flytteplaner

· Råderumskatalog

 
Juni:

· Budgetstatus pr. 30. april 2016

· Budget 2017-2020 - Prioritering af budgetønsker

· Form og Fritid i Nørre Nebel søger om lån til udvidelse af idrætscenter
 
 
August:

· Evaluering af Fest- og Kulturugen

· Orientering om Kulturpuljens saldo og tilkendte tilskud 1. halvår 2016

· Statistik Facebook

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-04-2016

Fraværende: Per Rask Jensen, Holger Grumme Nielsen

Drøftet.
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2. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen (4952/16) 

451. Ansøgning - Tilskud til skateevent på KulturSpinderiet
  1. Bowl Days - AnsøgningBowlDaysVarde2016 (15626/16) 

452. Ansøgning - Tilskud til voksenklub, Familie og Fritid Tinghøj

  1. Ansøgning (18380/16) 
2. Husleje voksenklub - beregning vedr. husleje MOT-sammen.xlsx (18380/16) 

453. Karlsgårde Dag - Samarbejdsaftale
  1. Karlsgårde Dag - Partnerskabsaftale.docx (35596/16) 
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Bilag: 444.1. Præsentation af Kulturspinder - notat til gensidig orientering

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 50152/16
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Præsentation af Kulturspinder
Dok.nr.: 10918
Sagsid.: 15/10387
Initialer: ssre

Den nyoprettede deltidsstilling som kulturspinder er nu besat med Ditte Maj Sjørslev, der 
tidligere har arbejdet indenfor daginstitutionsområdet. Ditte Maj Sjørslev vil præsentere 
sig for udvalget på mødet.
 
Kulturspinderens primære opgave er, at være med til at understøtte, at der etableres et 
stærkt og varigt grundlag for løbende, tværgående og nyskabende kulturelle aktiviteter 
på Kulturspinderiet. Kulturspinderen skal proaktivt medvirke til, at der skabes løbende 
aktiviteter på Kulturspinderiet. En opgave der løses i tæt samarbejde med de aktører, 
der er i området. 
 
Herunder skal kulturspinderen:

- Koordinere aktiviteter på tværs af Kulturspinderiets brugere.
- Bidrage til etablering af et engageret aktørfællesskab. 
- Formidle og synliggøre aktiviteter på Kulturspinderiet; internt og eksternt. 
- Medvirke til at skabe det økonomiske fundament for aktiviteter ved at sikre midler fra 

fonde, puljer og eksterne interessenter. 
- Medvirke til at sikre, at udearealerne bliver et væsentligt rum for liv og aktivitet.
- Skabe forbindelser og samarbejdsrelationer mellem Kulturspinderiet og den øvrige Varde 

by. 



Bilag: 444.3. Arrangementoversigt

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 30252/16
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Oplevelsesoversigt for projektet "Abrahams Børn"

Pkt. Beskrivelse af arrangement Tema Målgruppe Tidspunkt Økonomi Ansvarlig Kontaktperson

 1

Din tro min tro: 
Dialog/debatmøde mellem aktører fra de 
tre religioner. 
Arrangementet kan være offentligt 
og/eller til skoleklasser 

- Dialog og ”workshop”   

 12-14. sep (tre 
dage)
to oplæg 
dagligt
ét offentlig 
arrangement - 
14. aug 

 2750 kr. pr. 
arrangement/undervisning 
+ transport/overnatning
I alt: ca. 12.000 kr. for én 
uge  Søren

2
Konfirmationsundervisning

- Hør Poul Christian om det Løbende i okt.
Poul 
Christian

 3

 ”Naturen er hellig” – bog af Jens-André 
P. Herbener – religion vs. naturen – det 
religiøse aspekt i miljødebatten. 

- Vil gerne deltage i et kritisk 
foredrag   

 

13.okt
19-21  I alt: ca. 8.000 kr. 

 Poul 
Christian  

 4

 Undervisningsforløb
- Læringsaktivitet/materiale til 

skolerne
- Forløb for mellemtrin og 

udskoling
- Hjemmeside med de forskellige 

undervisningsforløb – oversigt
- Søren tager ud til skolerne for at 

orientere om 
undervisningsforløbet    Løbende   Søren  

 5

 Fortælleraften – Svend-Erik Engh
- Medborgerhus/biblioteket?
- Workshop/fortælleraften   

 Varighed:
To 
arrangementer

 3500 kr. pr. aktivitet + 
transport
I alt: ca. 9.000 kr.  Søren  
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- For børn og voksne
- Temaworkshop 
- Videoklip, livestreaming, livechat
- Deltagelse: to fra hver skole/hver 

religion 

Tidspunkt:
29. sep.
for voksne: 19-
21
for børn: ?

 6

 Antropologisk undersøgelse
- Studerende fra Syddansk 

Universitet
- Kulturel sociologi (fag)
- Undersøgelsesdesign
- Metode – interview før og efter, 

fordømme, diskursen, 
- Hvordan udstillingen har ændret 

personernes holdning?
- ”Har du deltaget i nogle af 

arrangementerne og hvordan har 
de evt. påvirket ens syn”

- Børnevinkel på undersøgelse
- Borger og skoleelever
- Godkendt af Chefgruppen – tager 

den studerende som praktikant 
fra aug.-okt.

   Aug.-okt.  Praktik i Varde Kommune  Søren  

 7

Debatvæg på Biblioteket.

- Debat med fokus på citaterne – 
kan citaterne bruges i dag? – 
forklaring og fortolkning

- Mange forskellige muligheder på 
Biblioteket

- Koncept
 Publikums-

deltagelse
 Besøgende til 
værket - bred  Aug.-okt.

  Materialeudgifter – ca. 
1000 kr.  Kirstine  Kirstine

 8
Menneskebibliotektet:

- Filosofisk debat/café – ateist, 
 Personlige 
møder

  Voksne 
gæster, evt. 

 Tæt på 
åbningen/14 

 Transportudgifter + 
overnatning:  Kirstine  Kirstine
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humanist, religionshistoriker. 
historisk perspektiv, verdens store 
tænkere. "Lån et menneske"/Walk 
and talk

- menneskebiblioteket kommer til 
Varde/Esbjerg

- færdigt koncept – Lån et 
menneske med viden/bøger

- kan være foredrag
- én halv time af gangen
- ca. 3 personer
- Koncept til skolerne
-

skoleklasser dage efter Ca. 3-5.000 kr. 

 9

Galschiøt overfor repræsentanter fra de tre 
religioner

- Galschiøt kan deltage i 
arrangementer

- Jens Jæger/Ole Gudmundsen 
laver et introteaterstykke.   

- Lokale repræsentanter, fx Razak
- Lokal jøde – Asger spørger
- Ordstyrer - Erik Dyhr
- Idé: citater, f.eks. på facebook, 

skærm    Starten af okt. 

7-kanten ca. 6.000 kr. 

I alt: ca. 8.000 kr.
Razak  

 10

 Kunstdebat – relaterer værket til 
kunsthistorien, kunst fra de tre religioner

- Erik Meistrup – Skrevet bog om 
Galschiøt

  

Erik Meistrup -
13. sep.  2500 kr. pr. foredrag + 

transport
I alt: ca. 3.500 kr.  Fie  

12

Omvisning for voksne
- Tilbud en gang om ugen
- Ekstra omviser, f.eks. fra museet, 

Ole Nørskov, Poul Chr., John

Aug.-okt. 
èn gang om 
ugen - fredag 
kl. 15. Holger

 13
Børneworkshop med museet– inspiration i 
værket, citaterne – i samarbejde med   

 
  Signe  
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Galschiøt og Billedskolen/Skoletjenesten
- Kunstworkshop for børn – fx 

udstilles på biblioteket
- Er en del af skoletjenesten
- Mulighed for at workshops 

inddrages i undervisningsforløbet
- Omvisning for børn:  

instruktøraften for lærere, intro 
fra Holger

-

Aug.-okt.

 14

 Musik i forhold til religionerne, koncert - 
syng med aften

- Se skulpturen/høre musikken
- Fx smedeværkstedet
- Fernisering/Åbningen 
- Konservatoriet 
- Musik – og Billedskolen
- starter med musik og slutter med 

musik
- aktiviteter til både børn og 

voksne
- åbning med Lisbet/Erik
- omvisninger - galschiøt
- kunstaktiviteter for 

børn/tegne/modellere 
- forplejning
- udnytte skærmene    Ferniseringen  I alt: ca. 6.000 kr.  Signe  

 15

 Teater - fx stykke om Abrahams døtre, 
Svalegangen, 7-kanten

- Fokus på flere 
religioner/balancen

- ”Abrahams Døtre” –
tourforestilling, tour i 2016

- Book forestilling – Signe    Aug.

 Forestilling ”Abrahams 
Døtre”: 9.500 kr. 
I alt: 9.500 kr.  Asger  
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- Lokaler – jacobiskolen
- Målgruppe: lærere for 8. og 9. 

klasser (tilmelding)
- Deltagere - 80

 17

 Oplysning omkring symbolerne
- Samle formidlingen – hæfte
- Samtalen med børnene/familien
- Kan kobleres på skolerne
- Formidlingstilbud til voksne om 

hvordan de kan tale religion med 
børn

-   Oplysning

 Børnefamilier 
og gæster til 
værket  Aug.-okt.

 Tryk. Kun omkostninger, 
hvis det skal tilpasses en 
designlinje for hele 
projketet(?)  Kirstine  Kirstine

18

Aktiviteter for unge
- Interne arrangementer
- Blok 22 og pigeklubben
- Ca. 30 personer
- Møde Jens Galschiøt/tur til 

galleriet
- Kommunikationsmedarbejder 

med - billederne skal godkendes
Slut juni/start 
juli Asger/Torben

20

Middag på tværs/Foredrag
- Fernisering/Afslutning
- Udstilling – hjemmet 23. sep.

Kultur og Vækst står for 
præmierne Asger

22

Søjler/skærme med citater på biblioteket
- 10 skærme
- En i hver af de gamle kommuner
- Steder – haller, biblioteket, skoler

De kan komme 
allerede i juni
Kulturhus NN
Idrætsc. Oksbøl
Kulturhus 
Ølgod
Tistrup – Janus
Helle Hallen Holger
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5 i Varde 
(Brorsonskolen, 
Borgerservice, 
Campus, Sct. 
Jacobi, 
Biblioteket)

23

Folder
- Folderne laver Galschiøt
- Mulighed for program i folderen
- Kunstforeningens udstilling
- Light udgave – flyer
- 4 sider i folderen - 8 dage før 

udstillingen - Galschiøt trykker 
folderne

- 2 første sider - intro om varde
- arrangementkalender
- sammenkoble de to foldere 

(Kristine/Søren)
- Folder til skolerne Aug.-okt. Holger

24

Kassem Rachid
- Foredrag/debat
- En del af din tro min tro
- kobleres med Poul Chr. 
- oplysninger sendes til Poul Chr. 25. aug. I alt: ca. 900 kr. Søren



Bilag: 444.2. Eventuelt tilskud til Blåvandshuk Idrætscenter

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 54872/16



Spørgsmål om lokaletilskud til Springcenteret i Blåvandshuk Idrætscenter

Blåvandshuk Idrætscenter har sendt en anmodning til Kultur og Vækst med anmodning om genbehandling 
af centerets ansøgning om lokaletilskud til deres Springcenter. BIC har tidligere modtaget afslag på 
ansøgning om godkendelse af lokaletilskud til springcentret, idet adskillelsen mellem springcenteret og hal 
2 bestod af flytbare skillevægge. Det var vurderingen at dette ikke var tilstrækkeligt til at give lokaletilskud 
til to lokaler i hallen (springcenter og hal 2).

Der opkræves i dag en særskilt leje for hal 2 samt en mindre leje for springcenteret. Benyttes begge 
faciliteter samtidigt udløser det kun et tilskud (lokaletilskud til hallen)

Kultur og Vækst har den 3. april 2016 været på besigtigelse af faciliteten. Adskillelsen består nu af et net, 
hvor der er påsat et stofklæde, så der ikke kan kigges ind til springcenteret. Klædet er ca. 1,90 m. højt og 
nettet er ca. ½ meter højere. Klædet er fastgjort i begge sider med velcobånd, så der ikke er direkte 
gennemgang til springcenteret fra hal 2. Billede er vedlagt.

Der forefindes i dag en lignende adskillelse i Varde Fritidscenter mellem Hal 1 og hal 2. Varde Kommune 
betaler den fulde leje for foreningernes brug af hallerne og IFV opkræver gebyr på Varde Kommunes vegne. 
Bruges opvisningsbanen (hal 1 + hal 2) betales der dobbelt gebyr og kan sidestilles med at der udbetales 
dobbelt lokaletilskud.  Kultur og Vækst vurderer at lighedsprincippet også skal gælde i denne situation. 
Dette betyder, at foreningerne i Blåvandshuk Idrætcenter vil kunne modtage lokaletilskud til hal 2 og til 
Springcenteret, når disse faciliteter benyttes på samme tid, dog under forudsætning af, at den viste 
adskillelse herunder er permanent. Det vil sige, at adskillelsen skal være opsat som nedenfor vist.



Bilag: 445.1. Status på udviklingsprojektet om Remisen ved Vestbanegården

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 35172/16
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Status på udviklingsprojektet om Remisen ved Vestbanegården
Dok.nr.: 10611
Sagsid.: 14/10790
Initialer:
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 at igangsætte et projekt med udvikling af 
Remisen og området ved Vestbanegården i Varde.
 
Planlægningsarbejdet er igangsat af en mindre styregruppe bestående af ekstern 
konsulent Erik Brandt Dam fra firmaet Erik Brandt Dam, Eske Møller fra Realdania samt 
Bent Peter Larsen og Jørgen Nielbæk fra Varde Kommune.
 
Der er udarbejdet en tidsplan, der er vedlagt sagsfremstillingen sammen med et nyt 
kortmateriale over Remisen. 
 
Tids- og handleplanen består af følgende faser:
 

Tid Aktivitet
Primo februar Fastlæggelse af principper for brugen af Remisen 
Primo marts Fremlæggelse af tids- og handleplan for Direktionen
Igangsættes medio 
februar

Undersøgelse af jordbundsforurening 

Igangsættes medio 
februar

Byggeteknisk gennemgang. Tilstandsvurdering. Økonomi.

1. marts Drøftelse af tidsplanen i styregruppen
Medio marts Fastlæggelse af præmisser for erhvervelse af Remisen
Primo april Indbydelse og møde med potentielle brugere af Remisen
Ultimo april Udpegning af foreninger mm. til det videre arbejde
Medio maj Kreativ workshop om multifunktionel anvendelse af Remisen 
Medio juni Bearbejdning af input til aktiviteter, prioritering af 

anvendelse og oplæg til kravspecifikation og organisering
Ultimo september Forprojektet 
Ultimo oktober Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for det videre arbejde
 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at tids- og handleplanen er realistisk tidsmæssig og økonomisk.

Konsekvens i forhold til visionen
Visionen ”Vi i Naturen” tænkes ind i forbindelse med disponering af udenomsarealet.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
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Økonomi
Forprojektet beløber sig til 500.000 kr., der fordeles med 300.000 kr. til Realdania, 
100.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje og 100.000 kr. ved medgået tid fra afdelingen 
Kultur og Vækst.
 
Erhvervelses-, etablerings- og driftsudgifter ved implementering fastlægges i projektet.

Bilag:
1 Åben Tegningsmateriale fra Erik Brand Dam.pdf 30158/16
2 Åben Tids- og handleplan for udvikling af Remisen 30140/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler Direktionen, 
at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 03-03-2016

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt. 
 



Bilag: 446.1. Udvidet program for Fest- og Kulturugen 2016 - tema "levend
e billeder"

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 37808/16



Foreløbig program for Fest- og Kulturugen 2016  - Tema ”Levende billeder”    dok. 37808-16/15-8168

Ugedag: Foreløbig
Tidspunkt:

Aktivitet: Sted: Arrangør: Bemærkninger: Ekstra i perioden 

16.15

16.45
17.00

Stomp med SFO-/og juniorklubber i Varde
Lydfil
Åbning v/ Lisbeth Rosendahl. 
Indvielse/åbning af containerudstilling/
Morten Korch
Dixie Jazz

Torvet Varde Museum, Varde 
Biblioteket, 7-kanten, 
NaturKulturVarde og 
Musik & Billedskolen, 
Kultur og Vækst

Torsdag:
26. maj

21.00-22.30 ”Filmkoncert Jeanne D’arc” 
Carl Th. Dreyers mesterværk vises og 
akkompagneres af organist ved Holmens 
kirke i København Jakob Lorentzen.

Varde Kirke Varde Museum/Varde 
Kirke 

18.00-20.00 Åbent hus I Varde Mini-by. Varde Mini-by
17.00-21.00 Vildt mad – dissekering af kød, tilberedning 

og smagsprøver. Borgerne deltager selv.
Torvet NaturKulturVarde

20.00-21.00 Zorro – musical og film
Flamenco dans og fægtning, dressur rytter. 

Torvet 7-kanten

19.30-20.30 Foredrag med Lindy fra ”Rigtige mænd”
Musik i foyeren.  

Smedeværkstedet ProVarde

Fredag:
27. maj

Kultur-
nat 21.30-23.00 Film visning ved Varde Å – Dødens Gab

Tilskuere ser forestillingen fra både, 
tømmerflåde og havnekanten. Afrevne 
lemmer og hajfinner svømmer rundt. 
Musik & Billedskolen spiller for

Varde å Varde Bibliotek

Butikkerne åben til kl. 
22.00. 

Åbent hus - Gl. Råd-hus 
og Lokalhistorisk Arkiv. 
Fortælling ved Erik 
Buhl. Flisepudsning.  

Museet har åbent til 
kl.22.00, for børn og 
voksne i alle aldre. 
Frellos billeder bliver 
levende, når der 
opføres levende musik 
til. 
Åbent  værksted:  lav 
flip bøger og egne 
billeder. For børn og 
voksne i alle aldre.

10.00-10.45 Motor Mille – DR. Show + autografer
For små børn

Torvet Varde Bibliotek

11.00-11.45 Modeshow med filmpersoner Torvet 7-kanten
Lørdag
28. maj

12.00-13.00 Robin Samse
Populær ”You-tuber” for 6-11 årige.

Torvet Varde Bibliotek

Butikkerne åben til kl. 
14.00.

Kunsthal vARTe: 
Udstillingen og 
workshop af Nille 
Bech og udstilling 
i gården af Poul 
M. Cederdorff. 

X-terra træning: 
Sdr. Plantage med 
Lindy Lørdag. 

3 containere:
Museet, 
biblioteket, 7-
kanten udstiller 
og planlægger 
løbende 
aktiviteter i og 
omkring 
opstillede 
containere på 
Torvet den 26.-
29. maj.



Foreløbig program for Fest- og Kulturugen 2016  - Tema ”Levende billeder”    dok. 37808-16/15-8168

12.00-13.30 Cykelbio for børn – Cykelmyggen Egon og 
cykelaktiviteter 

Varde Bibliotek Varde Bibliotek og Varde 
Kommune, 7-kanten

13.30-14.30 Casper Mikkelsen – Sportsstjerner og 
topmusikere – filmkoncert. 

Torvet Musik & Billedskolen, 
Kultur og Vækst

13.15-21.30

18.30-20.00
20.00-22.00

13.15  Ankomst af militært køretøj
14.00  Foredrag med Lars R. Møller                    
”Operation Bøllebank”
15.45 Demo af militært køretøj og materiel. 
Hjemmeværnet serverer smags af 
feltrationeringer.

Koncert med PMUK. 
Filmvisning ” Under Sandet”

Kulturspinderiet 

Varde Bio

Varde Bibliotek
Varde Museum
Varde Garnison

Varde Bibliotek
Varde Museum
Varde Garnison
Varde Bio

13.00-17.00 Børne- og ungekino  med aktiviteter i 
området

Arnbjerg Scene Kultur og Vækst/Varde 
Bio/NaturKulturVarde og 
lokale foreninger

13.00-18.00 Babettes gæstebud – gourmetmad med 
musik fra filmen, oplæsning af bogen.
Mad og servering v. Nymindegab Kro

Medborgerhuset Musik & Billedskolen
Varde Museum
Nymindegab Kro
Kultur og Vækst

Søndag
29. maj

19.00-21.30 Læs bogen – se filmen.  Jeg er stadig Alice.  
Oplæsning af og fortælling om bogen.  

Varde Bio Varde Bibliotek

3 containere:
Museet, 
biblioteket, 7-
kanten udstiller 
og planlægger 
løbende 
aktiviteter i og 
omkring 
opstillede 
containere på 
Torvet den 26.-
29. maj.

Fredag den 20/5

Lørdag den 21/5

Søndag den 22/5

Musik4Free

Kl. 13.00-22.00
Forskellige locale bands med LEAP I spidsen
A Rush of Coldplay kl. 20.30

Kl. 14.00
Opera på Arnbjerg scene                                                   

Ungerådet og 
Sommerlandslauget

Musik & Billedskolen



Bilag: 447.1. Oksbøl Ridesport - klage over forvaltningens sagsbehandling

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
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Bilag: 447.2. Referat af møde afholdt med Oksbøl Ridesport den 8. marts 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 38728/16



1/1

Dato 10. marts 2016
Dok.nr. 38728-16
Sagsnr. 15-14074
Ref. bera

Referat af møde afholdt den 8. marts 2016 med Oksbøl Ridesport

Oksbøl Ridesport har bedt Kultur og Vækst om et møde i forbindelse med Udvalgets beslutning om 
ikke at godkende Oksbøl Ridesport som en folkeoplysende forening.

Deltagere på mødet: Steffen Farup, Oksbøl Ridesport
Jørgen Nielbæk, Kultur og Vækst
Berith Ellegaard Andreasen, Kultur og Vækst

Da der ikke kom yderligere og nye oplysninger fra Oksbøl Ridesport, som ændrede synspunktet 
omkring Udvalgets afslag til Oksbøl Ridesport som en tilskudsberettiget forening, blev der over for 
Steffen Farup opsummeret følgende:

1. Der er tale om en kursusvirksomhed, hvor der ikke er tæt tilknytning til nærområdet og et 
forpligtende fællesskab i foreningen jfr. §14.

2. Det blev oplyst, at der var tale om kortere eller længerevarende kursusvirksomhed for den 
enkelte rytter, og at rytteren skal være medlem af Oksbøl Ridesport for at kunne deltage i 
kurserne. Det kan være kurser for enkeltpersoner eller for andre rideklubber i området.

3. Der er flere medlemmer, som ikke har en tilknytning til nærområdet og medlemmerne 
kommer fra nabokommunerne eller længere væk.

4. Steffen Farup beskriver med egne ord, at foreningen ikke er en rideklub men et kursuscenter.
Det blev meddelt Steffen Farup, at forvaltningen ud fra de oplysninger der allerede ligger på sagen, 
og de oplysninger, som er fremkommet på mødet, fastholder beslutningen og at de stadig betragtes 
som en kursusvirksomhed, og ud fra dette ikke som en tilskudsberettiget forening.

Kultur og Fritid, den 10. marts 2016

Berith Ellegaard Andreasen



Bilag: 447.3. Svarbrev til Oksbøl Ridesport om ansøgning af lokaletilskud

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 168787/15



Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

Oksbøl Ridesport
v/Steffen Farup
Spigerborgade 10
6800 Varde

CVR: 36868090

Afslag på godkendelse som tilskudsberettiget forening og bevilling af 
lokaletilskud til nyt lejemål i ridehal beliggende Industrivej 38, Oksbøl

Oksbøl Ridesport har den 17. september 2015 søgt om godkendelse som en 
folkeoplysende forening samt om lokaletilskud til nyt lejemål beliggende 
Industrivej 38, 6840 Oksbøl
Udvalget for Kultur og Fritid har på sit møde den 10. februar 2016 behandlet 
foreningens ansøgning og besluttede at meddele afslag på ansøgningen som en 
tilskudsberettiget forening. 

I beslutningen lægges der vægt på, at hovedformålet mere er et kursuscenter end 
en reel rideklub, og derfor er aktiviteten ikke at betragte som en tilskudsberettiget 
aktivitet i henhold til folkeoplysningslovens § 4. 

Derudover er det en virksomhed (forening), hvor der ikke er tale om et 
forpligtende fællesskab og en kontinuerlig virksomhed. Dette er nogle af de 
grundlæggende hjørnesten i folkeoplysningslovens §14 i forhold til fortolkningen 
af, hvornår en forening kan betragtes som en frivillig folkeoplysende forening.
Ovenstående beslutning betyder, at der ikke kan ydes tilskud til Oksbøl 
Ridesport. 
I folkeoplysningsloven findes der ingen klagebestemmelse over beslutninger 
taget i henhold til denne lov. Klage over forvaltningens sagsbehandling kan via 
Byrådet sendes til Tilsynsrådet inden 4 uger.
 
Venlig hilsen

Lisbet Rosendahl
Udvalgsformand

Bent Peter Larsen
Direktør

Udvalget for 
Kultur og Fritid
Bytoften 2 
6800 Varde 

Tlf.  7994 6800
 

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

11. februar 2016

Berith Ellegaard Andreasen
Direkte tlf. 7994 7270
bera@varde.dk

Dok.nr. 168787-15
Sagsnr. 15-14074



Bilag: 447.4. RE: SV: Vedr. Oksböl Ridesport

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 15025/16



From:                                 Steffen Farup
Sent:                                  28 Jan 2016 07:57:36 +0100
To:                                      Berith Ellegaard Andreasen
Subject:                             RE: SV: Vedr. Oksböl Ridesport
Importance:                     Normal

Hej Berith,

Vi kan sagtens forstå, at du stiller dette spørgsmål, som er yderst relevant, men 
desværre nok også noget urealistisk.
Urealistisk af flere grunde, men jeg vil gerne fremhæve to meget væsentlige ting:

         Vi er ikke nogen rideklub, men et kursuscenter på klubplan, der virker som 
overbygning til rideklubberne. De faciliteter vi råder over, er fremragende til 
undervisningsformål, kursusaktiviteter, events, kåringer osv. men uegnede til en 
egentlig rideklub.
 

         Vi ville på denne adresse aldrig kunne skaffe den nødvendige plads, der ville være 
påkrævet, hvis de to andre klubber skulle flytte ind hos os. Stalden må jo ikke 
udvides og jordarealerne, som vi disponerer over, dækker kun det behov, som det 
nuværende antal bokse kræver.
 
Kort sagt, så har vi nogle faciliteter, hvor op til 200 kursister kan være samlet i vore 
klublokaler, men vore øvrige faciliteter, dækker kun til 15 opstaldede heste, og dette 
er ikke tilstrækkeligt som grundlag for en rideklub.
 
Venlig hilsen
Steffen

From: bera@varde.dk
To: steffenfarup@hotmail.com
Subject: SV: Vedr. Oksböl Ridesport
Date: Mon, 25 Jan 2016 14:00:29 +0000

Hej Steffen
 
Vil det være muligt at flytte de andre to rideklubber i Oksbøl over i det nye lejemål sammen 
med jer. Jeg kunne godt forestille mig, at udvalget vil spørge ind til dette. Og er det 
overhovedet realistisk.
 
Venlig hilsen
Berith
 
Fra: Steffen Farup [mailto:steffenfarup@hotmail.com] 
Sendt: 5. januar 2016 13:53
Til: Berith Ellegaard Andreasen
Emne: Vedr. Oksböl Ridesport



 
Hej Berith,
 
Vedhäftet har du vores stillingtagen til dine spörgsmaal d. 11.12.15
 
MvH. Steffen Farup, Oksböl Ridesport



Bilag: 448.1. Ideoplæg til Ph.D. om aktiv kystturisme i Varde Kommune

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 44809/16



Aktiv kystturisme i Varde Kommune

Varde Kommune råder over en særlig natur, der gør Varde Kommune til et yndet turistmål.
Varde er derfor målt på overnatninger også Danmarks største kystturismekommune og bliver 
på landsplan kun overgået af København som turistmål. Tursimen er også et vigtigt aktiv i 
Varde Kommunes samlede økonomi, da 9,1 procent af de jobaktive borgere arbejder med 
tursime og turistindtægterne tegner sig for 12,1 procent af skatteprovenuet (2013 – 
Turismestrategien). 
Varde Kommunes samlede økonomi er af den grund i et omfang også afhængig af, at de 
erhvervsdrivende formår at følge udviklingen eller trends inden for dansk kystturisme for at 
fastholde denne position. Varde Kommune bør derfor holde sig ajour med kommende 
tendenser og facilitere en løbende udvikling i området. 

Udviklingen i kyst- og naturturisme i Danmark
Kyst- og naturturismen har gennem flere år oplevet et fald i udenlandske overnatninger. 2014 
blev endelig et vendeår med flot vækst for kyst- og naturturismen 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark).
Og VisitDenmarks aktuelle prognose for dansk turisme forventer vækst i de udenlandske 
overnatninger på mellem 1,5 og 4 pct. frem til 2020. Dermed ligger Danmark på linje med de 
vækstrater, som man forudser i det øvrige Europa. Det betyder, at Danmark vil have 27,7 mio. 
udenlandske turistovernatninger i 2019. Det er 2,9 mio. flere end i 2015, og det højeste antal 
udenlandske overnatninger nogensinde. 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/prognose-turismen-i-danmark)
Der ligger derfor et stort potentiale, såfremt Varde Kommune formår at få en andel af den 
forventede stigning i udenlandsk turisme. 

Dansk kystliv og natur er det overordnede trækplaster for kyst- og naturturisterne, men 
oplevelser og deltagelse i aktiviteter fylder også ganske meget som. 
Så kyst- og naturturisterne, der gerne vil slappe af og nyde natur og strand, foretager 
gennemsnitligt 10 forskellige aktiviteter/oplevelser på deres ferie. 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark)

Kyst- og naturturisterne bliver alt mere digitale i deres rejseadfærd, og mange 
rejsebeslutninger præges af påvirkninger på internettet, herunder personlige anbefalinger. 
Samtidig bruges internettet flittigt til informationssøgning både før og under opholdet. Mange 
bruger deres mobil , computer eller tablet til at søge information mens de er på ferien. 
(http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark). Der kan 
derfor ligge et potentiale i synliggørelse af de aktivitetstilbud, der er i Varde Kommune, 
foruden naturen. 

Megatrend i international turisme

Internationalt tegner der sig et billede af et rejseforbrug i forandring. Turister ønsker i højere 
grad at deltage i oplevelsen. Man er gået fra at være iagttagende objekt til nu at være et 
deltagende subjekt.

http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/prognose-turismen-i-danmark
http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark
http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/kyst-og-naturturismen-i-danmark


Forbrugerne er i stigende grad bevidste og selektive om, hvilke behov de ønsker dækket og 
søger oplevelser i forskellige sociale konstellationer, som dækker disse forskelligartede 
behov. 

Det medfører, at rejser er gået fra at være ferie, som i stort omfang kunne sidestilles 
afslapning, til nu at være oplevelser, der defineres ud fra specifikke behov. 

Fokus ændrer sig derfor også fra at være destinationen til at være opfyldelse af et 
oplevelsesmæssigt behov, der bliver reason-to-go. 
(http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-
files/Analyser/2011/fremtidens-rejsebehov-2011.pdf)

Dette kan udfordre Varde Kommunes position, såfremt man ikke fremover kan tilbyde 
opfyldelse af turisternes oplevelsesbehov. Varde Kommune bør derfor overveje, hvilke 
muligheder der er for at udnytte eksisterende forhold, der potentielt kan fastholde eller 
styrke tursimen i Varde Kommune.

Aktiv kystturisme som potentiale for Varde Kommune
Varde Kommune har foruden den storslåede natur også et rigt og velfungerende idrætsliv. 
Kombinationen af natur og idræt kunne potentielt være et turismesats. Det vil angiveligt 
kræve, at der udvikledes tilbud, der i høj grad er rettet mod turister og som har den kvalitet, 
der efterspørges af turisterne.
Kombinationen af turisme og idræt vil foruden at understøtte Varde Kommunes vision, VI I 
NATUREN, også kunne kombinere flere oplevelsesmæssige behov. Det meditative ved ophold 
i naturen og udfordringen ved træning af af kroppen. Med andre ord kan et ophold i Varde 
Kommune pleje både sjæl og legeme.

Varde Kommune har et par oplagte resurser, hvis potentiale kunne udforskes eller indtænkes 
i aktiv kysturisme:
Vardenserne er meget idrætsaktive (jf. Facilitetsanalysen, 2015)og lever allerede nu op til 
DIF/DGIs vision (25-50-75) om at 75% af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025, heraf 
50% i foreningerne. Denne vision er også Kulturministeriets erklærede mål.

Varde Kommune har mange idrætsfaciliteter. Faktisk er Varde Kommune den kommune i 
Danmark, der har flest faciliteter per indbygger. (LOA-fondens undersøgelse fra 2014  -tror 
jeg).
Foruden de traditionelle faciliteter, som svømme- og tørhal, så råder Varde Kommune også 
over en række faciliteter, der i høj grad knytter naturoplevelser og fysisk aktivitet. Varde 
Kommune har nogle af de bedste mountainbikebaner i Danmark og har mange af dem.
Varde Kommune er en geografisk stor kommune og en kommune, der har investeret i gode 
forhold for cyklende borgere. De mange kilometer cykelsti er et aktiv der kunne benyttes i 
idrætsregi. Dette gøres allerede omkring Oksbøl, der er blevet kraftcenter for dansk 
rulleskiforbund.

Nærhed og genkendelighed. Det er let at komme til Varde for danskerne og de 
omkringliggende lande. Det er derfor muligt at tage flere korte ferier, da rejseomkostningerne 
kan minimeres, så focus kan ligge på opholdet.

http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2011/fremtidens-rejsebehov-2011.pdf
http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2011/fremtidens-rejsebehov-2011.pdf


Men hvordan kan disse resurser konkretiseres og samarbejder initieres, så der opstår nye 
oplevelsespakker, der kan tiltrække fremtidens kyst- og naturturister? 
Hvilke overvejelser bør man gøre sig for at lave smartere samarbejder, der henvender sig til 
relevante befolkningsgrupper?
Hvad skal der til for at en aktiv ferie pakke udmærker sig positivt og skille sig ud fra 
konkurerende tilbud? 
Og hvilken rolle kan Varde Kommune påtage sig, for at fremme denne udvikling?

Offentlig erhvervs Ph.D. som en mulig vej
Ved gennemførsel af en offentlig erhvervs Ph.D. vil der blive arbejdet fokuseret på skabelse af 
viden om, hvordan den aktive kystturisme kan styrkes i Varde Kommune. Varde Kommune vil 
derfor besidde aktuel og konkret viden, der kan være en trumf i udviklingen af 
turismeområdet.
Foruden den nedskrevne viden i afhandlingen vil Varde Kommune have en medarbejder, der 
har et helt særligt indblik i vidensfeltet kombineret med kendskab til Varde Kommune. Det 
giver Varde Kommune et stærkt kort på hånden i forhold til facilitering af partnerskabsaftaler, 
der kan gøre aktive turisttiltag til en realitet. Med de ovennævnte tendenser ligger der 
angiveligt et potentiale for at gøre Varde Kommune til nordens LaSanta Sport – et sted, hvor 
familier, venner, virksomheder mv. rejser hen for aktivt at nyde naturen og de idrætslige 
udfoldelsesmuligheder.

Ved aktivt at søge om gennemførsel af en offentlig erhvervs Ph.D. vil Varde Kommune kunne 
påvirke den ramme og det felt, der forskes i. Varde kommune vil derfor i samarbejde med et 
Universitet kunne skabe viden, der med Varde kommune som case, kan gøre Varde kommune 
til en stærk samarbejdspartner i større nationale turistsatsninger, som fx partnerskab for 
vestkystturisme. 



Mulige aktiv kystturismepakker
Vestkyst-TRI
At gennemføre en Ironman er blevet et næsten almindeligt foretagende. De mange kilometer 
cykelsti i naturskønne områder går det oplagt at tænke triathlon som et muligt turistfelt. 
Idrætshallerne har svømmebaner og omklædningsfaciliteter og gør dem oplagte som 
skiftezoner og træningsfaciliteter. Flere haller råder også over spinningfaciliteter, der kunne 
være et alternative i dårligt vejr.
Vestenvinden bliver en ubekendt faktor i træningen. 

Familiepakker
Der kan tænkes i familiepakker. Pakker der tilbyder aktiviteter til familiens medlemmer 
individuelt eller samlet. Naturen er som udgangspunkt et godt omdrejningspunkt til de mere 
rekreative aktiviteter, som fx fælles gåture, mens idrætsudbydere kunne lave aktiviteter, som 
de enkelte medlemmer deltager i individuelt.
Der kunne også tænkes i temaferie i retningen med Westcoast survivor, hvor hele eller dele af 
familien træner deres vandfærdigheder (dykning og svømning) i bade svømmehal og 
vesterhav. 

Skateboard. 
Varde fik i 2015 en god skateboardbowl på KulturSpinderiet. Den er unik i den forstand, at 
der ikke findes en magen til. Det er i sig selv ikke noget særligt, da bowls altid laves forskelligt. 
Men netop derfor rejser bowlskatere rundt for at prøve de forskellige bowls. Som tiden går er 
der efterhånden en del middelaldrende skatere, som nu har tid til at rejse rundt enten med 
ligestillede eller med de halvstore børn.

Mountainbike
På lige fod med skateboarding er hvert mountainbiketrial unik. Derfor rejser udøvere rundt 
for at prøve forskellige ruter. Da Varde Kommune råder over en række rigtig gode ruter, ligger 
der et potentiale i entusiaster med friværdi omsat til carbonstel.
Modsat skateboarding har Varde Kommune en stærk foreningskultur omkring 
mountainbiking, som muligvis kunne være en stærk medspiller.



Praktisk info:

Potentielle universitetssamarbejdspartnere:
Valget af universitet som samarbejdspartner må afhænge af det fokus, som Varde Kommune 
ønsker for forskningen. 

Aalborg Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kultur og Globale Studier
TRU - Tourism Research Unit
Henrik Halkier (Professor, Dr. Phil, Dekan)
halkier@cgs.aau.dk/ 9940 9138/2076 2004

Syddansk Universitet 

Institut for miljø og erhvervsøkonomi
Niels Vestergaard (Professor, institut- og campusleder)
nv@sam.sdu.dk/65504181/60114181

Market orginasations and behaviour – 

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Center for Turisme, Innovation og Kultur
Arne Feddersen (Professor mso, Lektor, Dr. rer. pol.) af@sam.sdu.dk/65501597 

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Oliver Schnittka (Lektor) oliver@sam.sdu.dk/65504230

Tilskud fra Innovationsfonden:
Tilskud til kandidatens rejser ifm. Ph.d.: 100.000 kr.

Løntilskud fra Innovationsfonden: 17.000 kr./mdr. (Kan ikke overstige 50% af lønnen) 
(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_for_erhvervsphd_09.02.2016.
docx.pdf)
Kommunens lønandel efter nuværende lønforhold: 20.422 kr./mdr. (ex. Feriepenge og 
pension)

Tidsforløb: 3 år fuld tid.

Ansøgningsfrist: 
19. september 2016 kl.12:00 - godkendte projekter kan starte op ultimo november

Formål:
Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er: 

http://vbn.aau.dk/da/organisations/det-humanistiske-fakultet(6b1a5a84-1878-46d7-b14f-0e9df2c4c85f).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-kultur-og-globale-studier(8df92a28-a388-4536-8938-ddb88f4acd8e).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/tru--tourism-research-unit(f19fca5f-f311-4a64-886b-9f3fbfc1c585).html
mailto:halkier@cgs.aau.dk
mailto:nv@sam.sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-miljoe-og-erhvervsoekonomi(c434956e-03f0-4db4-8a34-dbb00b623f7b).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/center-for-turisme-innovation-og-kultur(9050f1fd-93a4-470f-9d0f-8541572f2e6f).html
mailto:af@sam.sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-miljoe-og-erhvervsoekonomi(c434956e-03f0-4db4-8a34-dbb00b623f7b).html
mailto:oliver@sam.sdu.dk
http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_for_erhvervsphd_09.02.2016.docx.pdf
http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_for_erhvervsphd_09.02.2016.docx.pdf


 at understøtte innovation og udvikling i den offentlige sektor gennem målrettede og 
anvendelsesorienterede forskningsprojekter 

 at uddanne forskere med indsigt i forskning og udvikling inden for den offentlige 
sektor 

 at opbygge netværk og understøtte videnudveksling mellem offentlige organisationer 
og forskningsinstitutioner 

Bedømmelseskriterier for ErhvervsPhD i den offentlige sektor 
Der kræves ikke et kommercielt potentiale i et offentligt ErhvervsPhD-projekt. I stedet 
bedømmes projektet på den nyheds- og nytteværdi, det har for organisationen, samt på 
hvordan nytteværdien realiseres, og forventede resultater implementeres. 
Nytteværdi kan eksempelvis bestå i: 

 effektivisering 
 videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer 
 systematisk videnspredning 
 en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser 

Udover nytteværdien for organisationen skal et offentligt ErhvervsPhD-projekt være til nytte 
for samfundet. Projektet bliver derfor også bedømt på dets bredere samfundsnytte, som 
eksempelvis kan være, at den nytteværdi, projektet har for institutionen: 

 udbredes til andre lignende organisationer 
 fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet 
 eller forbedrer vilkår for erhvervslivet 

(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_offentlig_erhvervsphd_feb20
16.pdf)

http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_offentlig_erhvervsphd_feb2016.pdf
http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/retningslinjer_offentlig_erhvervsphd_feb2016.pdf


Bilag: 448.2. retningslinjer_offentlig_erhvervsphd_feb2016.pdf
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Retningslinjer for offentlig ErhvervsPhD 
9. februar 2016 

 

ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor følger samme regler og betingelser som Erhvervs-

PhD-projekter i den private sektor (se retningslinjer for ErhvervsPhD) med undtagelse af de særlige 

betingelser og bedømmleseskriterier, der er listet i det følgende. 

 

Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er: 

• at understøtte innovation og udvikling i den offentlige sektor gennem målrettede og anvendel-

sesorienterede forskningsprojekter 

• at uddanne forskere med indsigt i forskning og udvikling inden for den offentlige sektor 

• at opbygge netværk og understøtte videnudveksling mellem offentlige organisationer og forsk-

ningsinstitutioner 

 

Særlige betingelser 

Offentlige organisationer, der har bemyndigelse til at udstede ph.d.-grader kan ikke fungere som 

vært for et offentligt ErhvervsPhD-projekt, men kan til enhver tid fungere som universitetspartner. 

En ansøgning om ErhvervsPhD i den offentlige sektor skal være med navngiven kandidat. 

 

Bedømmelseskriterier for ErhvervsPhD i den offentlige sektor 

Der kræves ikke et kommercielt potentiale i et offentligt ErhvervsPhD-projekt. I stedet bedømmes 

projektet på den nyheds- og nytteværdi, det har for organisationen, samt på hvordan nytteværdien 

realiseres, og forventede resultater implementeres. 

 

Nytteværdi kan eksempelvis bestå i: 

• effektivisering 

• videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer 

• systematisk videnspredning 

• en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser 

 

Udover nytteværdien for organisationen skal et offentligt ErhvervsPhD-projekt være til nytte for 

samfundet. Projektet bliver derfor også bedømt på dets bredere samfundsnytte, som eksempelvis 

kan være, at den nytteværdi, projektet har for institutionen: 

• udbredes til andre lignende organisationer 

• fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet 

• eller forbedrer vilkår for erhvervslivet 

 

Finansiering af ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor 

Offentlige institutioner kan altid søge om at få godkendt et ErhvervsPhD-projekt. Når der ikke er 

afsat særlige midler til offentlige projekter, skal den offentlige institution selv afholde alle udgifter, 

inkl. udgifter til universitetet, hvis der opnås godkendelse. 

Når der er afsat særlige midler til offentlige projekter, kan der opnås tilskud på samme vilkår som 

for ErhvervsPhD-projekter i den private sektor. 
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1. Hvad er en ErhvervsPhD? 
En ErhvervsPhD er et erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der 
gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et 
universitet. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på 
universitetet, og arbejder på det samme projekt begge steder. Kandidaten bruger al sin 
arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og 
universitetet. Projektets længde svarer til uddannelsens længde, som i Danmark er på tre år. 
Udenlandske ph.d.-uddannelser kan vare længere.  
 
ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram. 
Erhvervsforskerprogrammet har til formål at uddanne og udvikle forskertalenter til 
erhvervsforskere, der er specialiseret i at skabe vækst og beskæftigelse i Danmarks erhvervsliv 
gennem forskning, udvikling og innovation. 
 

Væsentlige ændringer siden sidste udgave af retningslinjerne: 

Ingen faste krav til tidsfordeling 
Der er ikke længere krav om, at den ErhvervsPhD-studerende mindst skal være en vis 
mængde tid i universitet og virksomhed. Der er heller ikke længere begrænsninger for, hvor 
længe den studerende må være i virksomhedens udenlandske afdelinger. I stedet er det 
projektet og uddannelsens behov, der bestemmer tidsfordelingen. 
 



 

 

INNOVATIONSFONDEN  /  ØSTERGADE 26 A, 4. SAL  /  1100 KØBENHAVN K 

T: +45 6190 5000  /  W: INNOVATIONSFONDEN.DK  /  E: KONTAKT@INNOFOND.DK 

CVR. NR.: 29 03 56 95 

2 

 

09/03/2015 

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD 

Ansøgninger med kandidat prioriteres altid over ansøgninger uden kandidat 
Det er muligt for en virksomhed og et universitet at søge uden kandidat, som så findes 
senere. Kvalificerede ansøgninger med kandidat vil imidlertid nu altid prioriteres over 
kvalificerede ansøgninger uden. Læs mere om prioritering i afsnit 7. 
 
Betingede godkendelser skal nu opfyldes indenfor fire måneder 
En ErhvervsPhD-ansøgning kan opnå en betinget godkendelse, hvor en række betingelser skal 
opfyldes, før projektet kan gå i gang. Disse betingelser skal nu opfyldes senest fire måneder 
efter afgørelsen. Læs mere i afsnit 7. 
 

Midlertidig åbning for Grønland og Færøerne 
I 2015-2017 vil der være 1,7 mio. kr. om året til uddeling til kvalificerede ansøgninger fra 
grønlandske eller færøske virksomheder. Læs mere i afsnit 3. 
 
Definition af privat sektor justeret 
Definitionen af, hvornår en organisation kategoriseres som del af den private eller offentlige 
sektor er justeret ved, at kriteriet om bestyrelsens sammensætning ved offentligt tilskud på 
25-50% af omsætningen er fjernet. Find definitionen i afsnit 3. 
 
Virksomhedsvejledere skal nu have generel erfaring med projektemnet 
Der har hidtil været krav om, at virksomhedsvejledere skulle have brancheindsigt og en 
uddannelse på bachelorniveau. Det er nu også et krav, at de har generel erfaring med 
projektemnet. Forskningserfaring er stadig ikke et krav. Læs mere i afsnit 3. 
 
Krav til ErhvervsPhD-kandidater justeret, forhåndsvurdering nu mulig 
I stedet for et vægtet karaktergennemsnit på 8,2 for bachelor- og kandidatuddannelse 
tilsammen kan man nu godkendes som ErhvervsPhD-kandidat, hvis man for en toårig 
kandidatuddannelse alene har et snit på 9,5. Endvidere kan betydelig erhvervserfaring 
indenfor projektemnet nu kompensere for lavere snit end krævet. Ved udenlandske 
uddannelser kræves nu en sammenligning af kandidatens snit med det generelle 
karakterniveau på uddannelsen. Endeligt er det nu muligt at blive forhåndsvurderet som 
ErhvervsPhD-kandidat. Læs mere i afsnit 3. 
 
Begrænsninger for antal igangværende ph.d.-forløb for universitetsvejledere erstattet af krav 
om succésrate 
Krav om, at universitetsvejleder ikke må have for mange ph.d.-studerende at vejlede i 
forvejen, erstattes af krav om, at mindst 80 % af ph.d.-studerende, som vedkommende har 
været hovedvejleder for, har opnået ph.d.-graden. Læs mere i afsnit 3. 
 

Ikke længere tredjepartstilskud  
Det har tidligere været muligt for offentlige forskningsinstitutioner at få op til 45.000 kr. i 
tilskud som tredjepart i projektet. Dette er ikke længere en mulighed. 
 
Justeret tilskud 
For nye projekter er det månedlige løntilskud til virksomheder på 14.500 kr. sat op til 17.000 
kr., men må højst udgøre 50 % af den samlede bruttoløn over en regnskabsperiode. 
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Tilskuddet til kandidatens rejser er sat ned fra 137.000 kr. til 100.000 kr. For igangværende 
projekter gælder de gamle takster stadig. Læs mere i afsnit 9. 
 
Mulighed for dispensation fra informationsmøder ved flere succésfulde ErhvervsPhD-forløb 
Det er nu muligt for vejledere med mindst tre succésfulde ErhvervsPhD-forløb bag sig at få 
dispensation fra deltagelse i obligatorisk informationsmøde. Læs mere i afsnit 11. 
 
Statusmøde i hvert projekt 
Projektdeltagerne skal nu holde et statusmøde med Innovationsfonden 1-1½ år inde i 
projektforløbet. Læs mere i afsnit 11. 

 

2. Overordnede vilkår  
Ansøgning 
For at starte en ErhvervsPhD skal man først indsende en ansøgning til Innovationsfonden 
(Fonden). I ansøgningen skal man beskrive ErhvervsPhD-projektet og de personer og 
organisationer, der deltager i projektet. Ansøgningen skal være af høj kvalitet for at blive 
godkendt. 
 
En virksomhed og et universitet kan søge uden ErhvervsPhD-kandidat. Hvis ansøgningen 
godkendes, skal man finde en kvalificeret kandidat indenfor fire måneder. Kvalificerede 
ansøgninger med kandidat vil dog altid prioriteres højere end kvalificerede ansøgninger uden 
kandidat. 
 
Ansøgningen vurderes af Erhvervsforskerudvalget (EFU) i Innovationsfonden. Med mindre EFU 
beslutter at bede om flere oplysninger fra ansøger, er behandlingstiden højst to måneder. 
 
Afgørelse og opstart 
Ansøgningen kan få en godkendelse, en betinget godkendelse eller et afslag. 
 
Hvis ansøgningen godkendes, kan man starte projektet fra den dato, hvor godkendelsen gives. 
Efter godkendelsen sender Innovationsfonden et tilsagn til virksomheden og universitetet. Man 
skal underskrive tilsagnet og starte projektet senest et halvt år efter godkendelsen. Projektet 
starter officielt fra den dato, ErhvervsPhD-kandidaten indskrives på universitetet som ph.d.-
studerende. 
 
Hvis ansøgningen får en betinget godkendelse, får man en afgørelse, hvor der står hvilke 
betingelser, man skal opfylde for at få en endelig godkendelse. Betingelserne skal opfyldes 
senest fire måneder efter afgørelsen. 
 
Hvis ansøgningen afslås, får man begrundelser for afslaget, og det vil være muligt at rette i 
ansøgningen og genansøge ved næste ansøgningsfrist.  
 
Fonden offentliggør titel, resumé og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger 
på www.innovationsfonden.dk. Derfor skal ansøger være opmærksom på, at titel og resumé 
ikke indeholder oplysninger om aktiviteter, som man ønsker at holde hemmelige. Hvis der er 
tale om en betinget godkendelse til en ansøgning uden kandidat, oplyses dette også. 
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Under forløbet 
Under projektet ansættes kandidaten i en dansk afdeling af virksomheden og indskrives 
samtidig på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og 
forskeruddannelsen og må ikke have andre opgaver.  
 
Virksomheden betaler kandidatens løn og modtager et løntilskud fra Fonden samt et tilskud til 
kandidatens rejseudgifter. Universitetet modtager tilskud til vejledning, udstyr og andre udgifter 
til kandidatens uddannelse.  
 
Kandidaten har en vejleder både ved universitetet og ved virksomheden, foruden en 
medvejleder ved virksomheden. Man kan også tilknytte flere medvejledere og tredjeparter. 
 

3. Adgangskrav 
Virksomhed, universitet, vejledere og ErhvervsPhD-kandidat skal opfylde en række krav, når de 
sammen søger om en ErhvervsPhD. 
 
Virksomheden skal: 

• have en afdeling, der geografisk ligger i Danmark, hvor kandidaten ansættes, 

• have økonomi og faciliteter til at køre projektet under hele forløbet, 

• tilknytte en virksomhedsvejleder og en medvejleder til projektet, og 

• være del af den private sektor. 
 
Privat sektor 
I Erhvervsforskerprogrammet er en organisation enten del af den private eller den offentlige 
sektor. For at være del af den private sektor skal virksomheden opfylde disse to krav: 

1. Den er hverken del af en større offentlig organisation eller en interesseorganisation for 
andre offentlige organisationer.  

2. Under halvdelen af omsætningen er offentligt tilskud (inkl. indbetaling fra borgere pålagt 
ved lov). 

 
Hvis man er i tvivl, om en organisation er del af den private sektor, kan man bede Fonden om at 
vurdere organisationen ved at sende vedtægter og seneste årsregnskab til 
erhvervsforsker@innofond.dk. 
 
Flere virksomheder om et ErhvervsPhD-projekt 
Det er muligt for flere virksomheder at gå sammen om et ErhvervsPhD-projekt. EFU vil så 
vurdere, om virksomhederne tilsammen har økonomi til at køre projektet. Én af 
virksomhederne skal være den officielle tovholder for projektet og derfor være den officielle 
ansøger, ansætte kandidaten, udbetale løn og modtage tilskud fra Fonden. 
 
Ansættelse i grønlandsk eller færøsk afdeling 
ErhvervsPhD-kandidaten skal normalt ansættes i en af virksomhedens danske afdelinger. I 2015-
2017 er der åbnet for, at dette i stedet kan være i en afdeling geografisk placeret i Grønland 
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eller på Færøerne. Der er 1,7 mio. kr. om året til kvalificerede ansøgninger fra grønlandske og 
færøske virksomheder. 
 
Virksomhedsvejleder og medvejleder skal: 

• have generel erfaring med projektemnet (forskningserfaring er ikke nødvendigt),  

• have indgående branchekendskab, og 

• mindst have en uddannelse på bachelorniveau.  
 
Virksomhedsvejlederen og medvejlederen behøver ikke være ansat i virksomheden, men skal til 
dagligt arbejde i det private erhvervsliv. 
 
Universitetet skal: 

• være et universitet eller en højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, der er officielt 
godkendt til at varetage ph.d.-uddannelse, og 

• tilknytte en universitetsvejleder til projektet.  
 
Universitetet må desuden ikke være for tæt forbundet økonomisk til virksomheden. 
 
Universitetsvejlederen skal: 

• være anerkendt forsker indenfor projektets fagområde, 

• til dagligt arbejde i et forskningsfagligt miljø indenfor projektets fagområde, 

• i øvrigt opfylde de krav, som universitets nationale myndigheder fastsætter. I Danmark er 
de øvrige krav, at vejlederen er ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen.  

• Mindst 80 % af af de afsluttede ph.d.-forløb, som universitetsvejlederen har været 
hovedvejleder i, skal være afsluttet med en ph.d.-grad.  

- Det er muligt at få dispensation fra dette krav, hvis en lavere succesrate skyldes forhold, 
der klart ikke kan tilskrives universitetsvejlederen, eller hvis man ikke har dokumenteret 
erfaring med at fungere som hovedvejleder for ph.d.-studerende. For at søge om 
dispensation skal man i ErhvervsPhD-ansøgningen redegøre for de nærmere 
omstændigheder for afbrydelserne eller anføre, at man ikke har erfaring med ph.d.-
vejledning som hovedvejleder. 

 
 

ErhvervsPhD-kandidaten skal: 

• have en projektrelevant uddannelse på kandidatniveau, 

• enten have, for kandidat- og bacheloruddannelse tilsammen; 

- et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen, 

eller for kandidatuddannelsen alene, hvis den er normeret til mindst 120 ECTS (to 
årsværk); 

- et vægtet gennemsnit på mindst 9,5 på 7-trinsskalaen eller 9,4 på 13-skalaen.  
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• mindst have fået 10 i karakter for evt. speciale/afgangsprojekt.  

– Det er muligt at søge med en kandidat, der endnu ikke har fået karakter for sit speciale. 
Hvis kandidaten opfylder alle andre krav, er en godkendelse betinget af, at kandidaten 
mindst får 10 for specialet. 

– For kandidater uden karakterer skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering 
af specialet eller afgangsprojektet.  

 
Om karakterer 
En kandidat med karaktergennemsnit eller specialekarakter på et lidt lavere niveau end krævet 
kan godkendes, hvis kandidaten har andre relevante kvalifikationer. Disse kan være (i faldende 
betydning - jo højere, jo vigtigere):  

• publicering af peer-reviewed artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, 

• forskningsbaseret patentering, 

• anden relevant forskningserfaring, f.eks. arbejde som forskningsassistent, 

• betydelig erhvervserfaring med projektemnet, 

• karakterfremgang under uddannelsen, 

• høje karakterer i projektrelevante fag, og 

• relevante, uafhængige udtalelser om kandidatens forskningsegnethed.  
 
Kvalifikationerne vurderes i forhold til, hvor langt kandidaten er under de krævede gennemsnit, 
og hvor relevante de er for projektet.  
 
Udenlandsk uddannelse 
En kandidat med en udenlandsk uddannelse skal have et karaktergennemsnit, der i forhold til 
det generelle karakterniveau for kandidatens egen årgang på uddannelsen svarer til det, der 
kræves ved dansk uddannelse. Ansøgningen skal derfor indeholde: 

• beregnet vægtet karaktergennemsnit på udenlandsk skala, og 

• dokumentation for, hvordan kandidaten placerer sig i forhold til det gennemsnitlige 
karakterniveau og spredningen på afsluttede uddannelser indenfor området. 
Dokumentationen kan med fordel udarbejdes af uddannelsesinstitutionen, hvor 
kandidaten har taget sin uddannelse.  Dokumentationen skal være påtegnet af 
uddannelsesinstitutionen.  

 
 
Forhåndsvurdering 
Hvis man ikke opfylder karakterkravene, men mener at have kompenserende kvalifikationer, 
kan man bede Innovationsfonden om en forhåndsvurdering ved at sende cv, fulde  
eksamensbeviser og udfyldt karakterberegningsskema til erhvervsforsker@innofond.dk. 
Karakterberegningsskemaet kan findes på www.erhvervsforsker.dk. Hvis man har en 
udenlandsk uddannelse, skal man også medsende dokumentation for det gennemsnitlige 
karakterniveau og spredning for afsluttede uddannelser indenfor området. En 
forhåndsgodkendelse gives altid på betingelse af, at éns kvalifikationer passer til det ansøgte 
projekt.  
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Tredjeparter: 

Projektet kan også inkludere andre relevante organisationer i Danmark og udlandet som 
tredjeparter. Hver tredjepart skal tilknytte en tredjepartsvejleder til projektet. Man kan søge 
om tilknytning af tredjepart under projektet. Tredjeparter modtager ikke tilskud fra Fonden. 
 
 

4. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år 

Det er muligt at få godkendt ErhvervsPhD-forløb, der er længere end tre år, hvis forløbet følger 
en 4+4 eller 3+5-ordning, eller hvis universitetet er udenlandsk og ikke gennemfører ph.d.-
forløb på under fire år. 
  
Ved indskrivning på et udenlandsk universitet, hvor en ph.d.-uddannelse er længere end tre år, 
yder Fonden tilskud i de sidste tre år af uddannelsen. 
  
For 4+4 og 3+5-ordninger gælder følgende: 

• Der indsendes en ansøgning som ved tre-årige ErhvervsPhD-forløb. Kandidaten skal som 
udgangspunkt være i gang med eller have færdiggjort sit tredje eller fjerde studieår på 
universitetsniveau.  

• Projektbeskrivelsen vurderes af EFU, som giver en betinget godkendelse, hvis ansøgningen 
lever op til de krav, der stilles til et ErhvervsPhD-projekt, og kandidaten har mindst 8,2 efter 
7-trinsskalaen i vægtet gennemsnit for sin uddannelse på ansøgningstidspunktet.  

• Ved et 4+4-forløb indskrives eller ansættes kandidaten i de første to år på universitetet 
efter universitetets egne regler, og ved et 3+5-forløb i de første tre år. 

• Når der er to år tilbage i det samlede forløb, skal kandidaten indsende en udtalelse eller 
karakter fra den prøve, der er en del af ph.d.-uddannelsen på universitetet, og som 
kandidaten tager i stedet for det traditionelle speciale eller afslutningsprojekt i 
kandidatuddannelser. Hvis der gives karakter i prøven, skal kandidaten mindst have opnået 
10. Vurderer Fonden, at kandidaten opfylder kravene til en ErhvervsPhD-kandidat, ansættes 
vedkommende herefter i virksomheden som ErhvervsPhD-studerende.   

 
Fonden yder tilskud til virksomheden i de sidste to år af 4+4 eller 3+5-forløb. Tilskud til 
universitetet udbetales i de sidste tre år af 4+4 eller 3+5-forløb. 
 

5. Ansøgning 
Der er tre årlige ansøgningsfrister. Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på 
www.erhvervsforsker.dk. Fonden skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00 på 
ansøgningsdagen. Ansøgningen og al kommunikation skal være på dansk eller engelsk. 
 
Man sender ansøgningen til Fonden via www.e-grant.dk. Virksomhedsvejlederen skal oprette   
ansøgningen i e-grant; andre må ikke gøre det. Efter oprettelse kan virksomhedsvejlederen 
imidlertid invitere andre ind for at udfylde og sende ansøgningen. Universitetsvejlederen og en 
evt. ErhvervsPhD-kandidat skal også oprette sig på www.e-grant.dk, og virksomhedsvejlederen 
skal tilføje dem som deltagere i ansøgningen. Dette er nødvendigt for, at ansøgningen kan 
behandles. 
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Læs mere på www.erhvervsforsker.dk om, hvordan man sender en ansøgning, og hvilke 
oplysninger og bilag, der skal være i ansøgningen. Hvis oplysninger mangler, eller de rigtige 
bilagsskabeloner ikke er brugt, kan Fonden administrativt afslå ansøgningen.  
 
EFU behandler ansøgningen indenfor to måneder. EFU kan dog beslutte at indhente flere 
oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen. I så fald kan behandlingstiden være længere 
end to måneder. 
 
Faglige krav 
Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for: 

• Projektets målsætninger og succéskriterier 

• Projektets kommercielle potentiale for virksomheden 

• Forskningsfeltets state-of-the-art og teoretiske baggrund, inkl. referencer til relevant 
forskningslitteratur 

• Projektets hypoteser og/eller forskningsspørgsmål 

• Projektets forskningsmetoder og empiri 

• Projektets rollefordeling samt fase- og tidsplan, inkl. væsentlige milepæle i projektet 

• Publiceringsplan 

• Uddannelsens formidlingsplan 
 
Kommercielt potentiale 
Et ErhvervsPhD-projekt i en privat virksomhed skal have et betydeligt kommercielt potentiale 
for virksomheden, og det er væsentligt, at projektet er udformet ud fra et perspektiv om at 
styrke eller understøtte virksomhedens forretning.  
 
Projektet kan være indenfor alle forskningsfelter, så længe man overbevisende kan 
argumentere for projektets direkte eller indirekte kommercielle potentiale på kort eller lang 
sigt. 
 
Skabelonen til projektbeskrivelse indeholder de præcise krav til beskrivelsen af projektets 
kommercielle potentiale. 
 
Bedømmelse og prioritering 
Ud fra oplysningerne i ansøgningen vurderer EFU, om alle krav og kriterier er opfyldt, og om det 
er sandsynligt, at projektet kan gennemføres som planlagt. 
 
Hvis Fonden får flere kvalificerede ansøgninger, end der er midler til, prioriterer EFU blandt de 
kvalificerede ansøgninger i henhold til de almindelige bedømmelseskriterier og ordningens 
vision og målsætninger. Kvalificerede ansøgninger med kandidat prioriteres altid højere end 
kvalificerede ansøgninger uden kandidat. 
 
Hvis der ved en ansøgningsrunde om tilskud til offentlig ErhvervsPhD ikke er midler nok til alle 
kvalificerede ansøgninger, vil et ekstra prioriteringskriterie være, hvor nyt projektets 
forskningsområde er for den ansøgende offentlige organisation.  
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6. Afgørelse om ansøgning 
En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Et 
godkendt ErhvervsPhD-projekt starter officielt fra den dato, hvor universitetet indskriver 
kandidaten som ph.d.-studerende. Indskrivningsdatoen skal ligge på eller efter datoen for 
godkendelse. 
 
Betinget godkendelse 
Hvis ansøgningen bliver betinget godkendt, sender Fonden et brev med betingelserne til 
ansøger. Hvis man har søgt uden kandidat, vil en betingelse være at finde en kvalificeret 
kandidat. Dokumentation for opfyldelse af betingelserne sendes til Fonden. Hvis Fonden 
vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan projektet starte. 
 
Betingelserne skal opfyldes senest fire måneder efter afgørelsen. Fonden kan forlænge denne 
frist under særlige omstændigheder. 
 
Afslag 
Hvis ansøgningen får afslag, sender Fonden ansøger et begrundet afslag. I så fald kan 
ErhvervsPhD-projektet ikke starte, uanset om det er godkendt af universitetet. Det er altid 
muligt at genansøge ved næste ansøgningsfrist. Ved genansøgning skal man markere ændringer 
i projektbeskrivelsen og redegøre for, hvordan afslagsbegrundelserne er imødekommet. Alt 
materiale inkl. nye underskrifter genindsendes ved genansøgning. 
 

7. Administration af godkendt projekt i e-grant 
Hvis projektet godkendes, opretter Fonden en bevillingssag på www.e-grant.dk, som man også 
har brugt til at sende ansøgningen. De personer, der har adgang til ansøgningen i e-grant, vil 
også have adgang til bevillingssagen.  
 
Via e-grant indsender man regnskab, rapporter og andre skriftlige dokumenter til Fonden, alt 
efter hvilke forpligtelser man har i projektet. Det er også via e-grant, at man beder om 
ændringer af projektet og i øvrigt skriver til Fondens medarbejdere. 
 
Enkelte ErhvervsPhD-projekter er endnu ikke kommet på www.e-grant.dk. I så fald skal man 
indsende regnskab, revisorerklæring og spørgsmål om udbetaling til bevilling@fi.dk, og alle 
øvrige dokumenter og spørgsmål til erhvervsforsker@innofond.dk.   
 

8. Tilskud 
Tilskud til et projekt kan afhænge af, hvornår man indsendte den specifikke ansøgning, der blev 
godkendt. Tilskudsbeløbene, der galdt på ansøgningstidspunktet, gælder i resten af projektet. 
 
Innovationsfonden udbetaler tilskud separat til projektets virksomhed og universitet.  
 
Tilskud til virksomheden: 

Virksomheden får 17.000 kr. om måneden i tre år i tilskud til ErhvervsPhD-kandidatens løn, dog 
højst 50 % af bruttolønnen. Dette beregnes over hver hele projektregnskabsperiode. Hvis 
projektet varer mere end tre år, f.eks. ved udenlandsk ph.d.-uddannelse, modtager 
virksomheden løntilskud i de sidste tre år i projektet. 
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I projekter, der er godkendt ved en ansøgning, som er indsendt før den 9. marts 2015, udgør 
løntilskuddet 14.500 kr. 
 
Virksomheden kan også få tilskud til at dække dokumenterede udgifter til følgende af 
ErhvervsPhD-kandidatens aktiviteter: 
 

• Ophold i ind- og udland: Maks. 100.000 kr. til 

– deltagelse i projektrelevante konferencer, 

– deltagelse i ph.d.-kurser, der ikke udbydes på værtsuniversitet, og 

– projektrelevante ophold ved universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder, 
som ikke er i samme land som værtsuniversitetet eller værtsvirksomheden (der ydes 
ikke tilskud til ophold ved værtsvirksomhedens udenlandske afdelinger). 

 
Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og 
universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. 
 
Op til 5.000 kr. af de 100.000 kr. kan anvendes til virksomhedsvejleders projektrelevante 
rejseudgifter. Andre 5.000 kr. kan anvendes til universitetsvejleders projektrelevante 
rejseudgifter. 
 
I projekter, der er godkendt ved en ansøgning, som er indsendt før den 9. marts 2015, udgør 
tilskuddet til ophold i ind- og udland 137.000 kr. Heraf kan virksomhedsvejlederen og 
universitetsvejlederen bruge op til 7.000 kr. hver til projektrelevante rejseudgifter. 

 

• Ophold ved udenlandske værtsuniversiteter: Maks. 122.000 kr. til ophold ved 
værtsuniversiteter, som indskriver kandidaten under hele forløbet, er hovedansvarlig for 
uddannelsen, udsteder kandidatens ph.d.-grad ved uddannelsens gennemførelse, og ikke 
ligger i samme land som værtsvirksomheden. Der er henholdsvis 32.000 kr. i tilskud til rejser 
og 90.000 kr. til ophold. Dette inkluderer rejser t/r til rejsemålet, visum, rejseforsikring og 
logi. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. 

 
Virksomheden skal betale alle andre af sine udgifter til projektet. Dette inkluderer også 
personligt udstyr til kandidaten, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv. 
 
Udbetaling og revision 
Virksomheden får tilskud fra Fonden bagudrettet for hver projektregnskabsperiode. 
Virksomheden skal indsende projektregnskab hver sjette eller tolvte måned. Hvis virksomheden 
har under 250 ansatte, kan den også indsende projektregnskab hver tredje måned. 
 
Hvis Fonden kan godkende projektregnskabet, udbetales periodens optjente tilskud til den 
Nemkonto, der er tilknyttet virksomhedens cvr-nummer. 
 
Ved projektets slutregnskab skal virksomheden medsende en revisorerklæring om, at de 
underliggende bilag for regnskaberne foreligger, og at tilskudsbetingelserne er overholdt.  
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Skema til projektregnskab og revisorerklæring findes på www.erhvervsforsker.dk. 
 
Tilskud til universitetet: 

Universitetet modtager et tilskud fra Fonden, der dækker: 

• universitetets vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten, 

• universitetets dialog med virksomheden, 

• ErhvervsPhD-kandidatens arbejdsfaciliteter på universitetet, 

– Dette inkluderer anskaffelse og/eller brug af apparatur, som er nødvendigt for at 
gennemføre universitetsdelen af projektet. 

• ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i relevante ph.d.-kurser på universitetet, 

– Hvis værtsuniversitetet ikke afholder relevante ph.d.-kurser indenfor fagområdet, kan 
det bruge tilskuddet til at dække kandidatens deltagelse i andre universiteters ph.d.-
kurser. 

• bedømmelse af ph.d.-afhandlingen. 
 
Tilskud inkl. overhead til danske universiteter: 

• 360.000 kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og 
sundhedsvidenskab. 

• 252.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. 
 
Beløbene ovenfor gælder også for tilskud til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt 
før den 1. april 2014. 
 
Tilskud inkl. overhead til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt efter den 1. april 
2014: 

• 450.000 kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og 
sundhedsvidenskab. 

• 315.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. 
 
Når projektet starter, udbetales 85 % af universitetstilskuddet. De sidste 15 % udbetales, når 
Fonden har modtaget dokumentation for, at kandidaten har opnået ph.d.-graden. Hvis 
kandidaten ikke opnår ph.d.-graden, bortfalder de sidste 15 %. 
 

9. Ansættelse, løn, IPR og orlov 
Ansættelse 
Virksomheden ansætter ErhvervsPhD-kandidaten på fuld tid under hele ph.d.-forløbets 
normerede varighed. Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til 
ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen, og kandidatens ansættelseskontrakt skal 
udtrykkeligt frigøre kandidaten fra alle andre opgaver under projektforløbet. Ansættelsen skal 
som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Øvrige ansættelsesvilkår følger evt. 
overenskomst eller individuel aftale. 
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Konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten må ikke begrænse muligheden for 
at opnå ansættelse andre steder. Ansættelseskontrakten må heller ikke indeholde 
uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens 
udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet 
ErhvervsPhD-projekt. 
 
Løn 
Kandidatens bruttoløn skal mindst svare til den overenskomstbestemte bruttoløn for ph.d.-
stipendiater ansat i staten. Spørgsmål om lønniveau kan rettes til universitetets 
personaleafdeling. 
 
IPR 
ErhvervsPhD-kandidaten er omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser, mens vejledere ved 
universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om 
opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Man bør afklare spørgsmål om immaterielle 
rettigheder, inden ansættelseskontrakten underskrives. 
 
Orlov 
Virksomheden kan anmode Fonden om orlov for kandidaten. Fonden skal godkende 
anmodningen, før orloven kan starte. Fonden yder ikke tilskud i orlovsperioder, inkl. barsels- og 
sygeorlov. 
 
Anmodningen skal: 

• angive projektets sagsnummer, 

• begrunde anmodningen, 

• angive start- og slutdato for orlovsperioden, man søger om, 

• angive ny slutdato for projektet - slutdatoen udskydes med orlovsperioden, 

• underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten. 
 
Anmodningen sendes via e-grant (se punkt 6). Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, kan 
man i stedet sende anmodningen som pdf-fil til erhvervsforsker@innofond.dk.  
 

10. Øvrige forpligtelser 
Informationsmøde 
Efter godkendelse af ansøgning skal virksomhedsvejlederen, universitetsvejlederen og 
kandidaten deltage i et fælles informationsmøde. Informationsmøderne holdes i København og 
Aarhus efter hver ansøgningsrunde. Parterne skal deltage i et møde senest et halvt år efter 
godkendelse. Fonden kan ikke udbetale tilskud til virksomheden, før virksomhedsvejlederen har 
deltaget i mødet, eller til universitetet, før universitetsvejlederen har deltaget. Hvis kandidaten 
ikke deltager, vil kandidaten misligholde sine forpligtelser. 
 
Læs mere på om informationsmøderne på www.erhvervsforsker.dk. 
 
Vejledere, der har deltaget i et informationsmøde indenfor de sidste tre år, skal ikke deltage 
igen som vejleder i et nyt projekt.  
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Det er muligt at få dispensation fra deltagelse i informationsmøde, hvis man har været vejleder 
(ikke medvejleder) i mindst tre ErhvervsPhD-forløb, der er afsluttet med ph.d.-grad. For at søge 
om dispensation skal man sende en henvendelse via e-grant til Fondens medarbejdere med 
oplysninger om de succésfulde forløb. Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, kan man i 
stedet sende en email til erhvervsforsker@innofond.dk. 
 
Statusmøde og faglig afrapportering 
Kandidat, virksomhedsvejleder og universitetsvejleder holder et statusmøde med Fonden 1-1½ 
år inde i forløbet, som Fonden indkalder til. Som udgangspunkt lægger universitetet lokale til 
statusmødet.  
 
Senest to uger før statusmødet indsender kandidaten en kort statusrapport til Fonden. På 
statusmødet giver kandidaten en præsentation af projektets status for de øvrige deltagere. 
Formålet med statusmødet er at se, hvordan projektet og uddannelsen skrider frem, og sætte 
en dialog i gang om, hvordan resultaterne tænkes ind i virksomhedens forretningsudvikling. 
 
Fonden skal ikke modtage anden faglig afrapportering under projektet. ErhvervsPhD-
kandidatens opnåelse af ph.d.-graden vil dokumentere, at projektet har levet op til de faglige 
krav i en ph.d.-uddannelse. 
 
Formidlingsforpligtelse 
I en dansk ph.d.-uddannelse skal den studerende opnå erfaring med videnformidling, der er 
relateret til ph.d.-projektet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 3, § 7. Formidlingen kan bestå af 
artikler, foredrag, undervisning og anden udveksling af viden i virksomheden, på universitet 
eller andre steder. Videnformidlingens omfang, art og indhold aftales mellem virksomheden, 
kandidaten og universitetet.  
 
Almindelige ph.d.-stipendiater har ifølge deres overenskomst undervisningsforpligtelse ved 
ansættelse på universiteterne. Men da ErhvervsPhD-kandidater ikke er ansat på universitetet, 
falder de ikke ind under denne overenskomst og har derfor ikke denne forpligtelse. Hvis alle 
projektparter er enige, kan undervisning på universitetet dog stadig være del af 
videnformidlingen. 
 
RRI og Danish Code of Conduct for Research Integrity 
Innovationsfonden lægger vægt på Responsible Research and Innovation (RRI), der sigter mod 
at skabe bedre sammenhæng mellem forskning, innovationsprocesser og –resultater, og 
samfundets værdier og behov. Innovationsfonden fremmer RRI både i Fondens overordnede 
strategier og via projekter, og Fonden følger EU-kommissionens definition og implementering af 
RRI. 
 
Innovationsfonden bakker ligeledes op om de principper, der er redegjort for i den nationale 
adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Innovationsfonden forventer, at de projekter, 
der investeres i, følger anvisningerne i RRI og adfærdskodekset.  
 
Læs kodekset her: The Danish Code of Conduct for Research Integrity 
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Open Access  
Innovationsfonden har tilsluttet sig bestemmelserne i ”Open Access-politik for offentlige 
forskningsråd og fonde”. Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet 
af hel eller delvis finansiering fra Innovationsfonden, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open 
Access, hvis tidsskriftet tillader det.  
 
Se den fulde ordlyd af politikken her: Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde 
 
Oplysningspligt og godkendelse af ændringer 
Virksomheden og universitetet har som tilskudsmodtagere oplysningspligt over for Fonden. 
Fonden skal således straks underrettes, hvis der sker ændringer i grundlaget for udbetaling af 
tilskud. Dette inkluderer blandt andet vejlederskift, orlov, større afbrydelser eller forsinkelser, 
eller væsentlige faglige ændringer. 
 
Det er ikke muligt at opstille objektive mål for, hvad der udgør væsentlige faglige ændringer. 
Men som hovedregel er dette ændringer, der er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart 
kan genkendes fra det projekt, som oprindeligt blev godkendt. 
 
Projektet kan først fortsætte, når og hvis Fonden godkender ændringerne. Hvis 
oplysningspligten ikke overholdes, kan Fonden beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt 
tilskud skal tilbagebetales. 
 
For at få ændringerne godkendt skal man sende en formel anmodning til Fonden. Anmodningen 
skal: 

• angive projektets sagsnummer, 

• begrunde anmodningen, 

• for vejlederskift: inkludere cv for og kontaktoplysninger på den nye vejleder.  

- Ved ny virksomhedsvejleder skal cv indeholde en oversigt over uddannelser.  

- Ved ny universitetsvejleder skal cv indeholde en liste over udvalgte publikationer. 

• for skift af virksomhed eller universitet: inkludere navn, adresse og cvr-nr. samt en 
beskrivelse af fagligt miljø og faciliteter i den nye projektpart, som kandidaten vil have 
adgang til. 

• for ændringer af projekt: inkludere en beskrivelse af projektændringerne. 

• angive en dato for, hvornår ændringerne træder i kraft, og 

• være underskrevet af virksomheden, universitetet og kandidaten. 

- Ved skift af virksomhed eller universitet skal både den gamle og nye projektpart 
underskrive. 

 
Anmodningen sendes via e-grant (se punkt 6). Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, skal 
man i stedet sende anmodningen som pdf-fil til erhvervsforsker@innofond.dk.  
  

11. Afslutning af ErhvervsPhD  
Værtsuniversitetet godkender den samlede ph.d.-uddannelse og tildeler ph.d.-graden, efter 
ph.d.-afhandlingen er bedømt egnet og forsvaret ved en offentlig forsvarshandling. Er 
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kandidaten indskrevet på et udenlandsk universitet, skal dette universitet tildele ph.d.-graden i 
henhold til landets nationale bestemmelser.  
 
Universitetet sammensætter ph.d.-bedømmelsesudvalget. Ved et dansk værtsuniversitet skal 
der være mindst én i ph.d.-bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelevante 
forskningserfaringer fra fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 11, § 27. 
 
Eventuelle spørgsmål om fortrolighed må som udgangspunkt aftales i forvejen mellem 
uddannelsens parter og bør ikke kunne give anledning til, at ph.d.-forsvaret udsættes. 
 
Efter godkendt ph.d.-afhandling tildeler Fonden et ErhvervsPhD-bevis til kandidaten. Kopi af det 
endelige ph.d.-bevis skal sendes til Fonden via e-grant (se punkt 6), for at Fonden kan udstede 
ErhvervsPhD-beviset. Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, kan man i stedet sende ph.d.-
beviset som pdf-fil til erhvervsforsker@innofond.dk.  
 
Ved afbrudt forløb 
Hvis et ErhvervsPhD-forløb afbrydes, skal projektdeltagerne udarbejde en fælles redegørelse for 
forløbet og årsagen til afbrydelse. Redegørelsen skal underskrives af virksomheden, 
universitetet og kandidaten, og være Fonden i hænde senest tre måneder efter afbrydelsen. I 
særlige tilfælde kan fristen forlænges. 
 
Virksomheden kan pålægges at tilbagebetale modtaget tilskud, hvis den afbryder eller 
forhindrer en planmæssig udførelse af en ErhvervsPhD-uddannelse, som universitetet og 
kandidaten fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre. Ligeledes skal kandidaten 
leve op til de arbejdsforpligtelser, der er aftalt i ansøgningen. 
 

12. Lovgrundlag og offentlighed 
ErhvervsPhD er hjemlet ved lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. 
Uddannelsesregler for ph.d.-området i Danmark findes i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen 
ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). 
 
Ansøgere skal være opmærksomme på, at oplysninger kan blive videregivet i det omfang, der 
søges om aktindsigt efter offentlighedsloven. Aktindsigt kan f.eks. gives i form af lister over 
hvem, der har søgt, og til hvad (ansøgeres navne, ansøgningstitler og ansøgte beløb). I forhold 
til selve ansøgningerne vil Innovationsfonden i dialog med ansøger (herunder virksomheder 
etc.) sikre, at der ikke udleveres forretningsfølsomme oplysninger eller andre oplysninger i 
øvrigt, der i henhold til loven ikke kan udleveres.  
 

13. Medfinansiering og EU-krav 

ErhvervsPhD er håndteret efter artikel 25 i Europa-Kommissionens generelle 
gruppefritagelsesforordning. Det betyder, at op til 50 pct. af en virksomheds samlede 
omkostninger (dette kalder Kommissionen de ’støtteberettigede omkostninger’) til et 
ErhvervsPhD-projekt må finansieres af offentlige midler.  
 
’Støtteberettigede omkostninger’ er udgifter til personale, udstyr, bygninger, materialer, 
indkøbt viden, konsulentbistand og yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til 
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forskningsprojektet, jf. nærmere definition i artikel 25, stk. 3 i Kommissionens generelle 
gruppefritagelsesforordning (vedlagt i bilag). 
 
Hvis Fondens tilskud til virksomheden således udgør mindre end 50 pct. af disse omkostninger, 
er det muligt for andre offentlige myndigheder at yde tilskud, så længe denne grænse på 50 pct. 
ikke overskrides. 
  
Fonden kan yde tilskud til et ErhvervsPhD-projekt, der er et delprojekt i andre 
forskningsprojekter med offentligt tilskud, så længe det samlede offentlige tilskud til 
virksomhedens støtteberettigede omkostninger til ErhvervsPhD-projektet ikke overstiger 
grænsen på 50 pct.  
  
I tilfælde af offentlig medfinansiering skal der være en dokumenterbar økonomisk grænse 
mellem ErhvervsPhD-projektet og andre aktiviteter, der modtager offentligt tilskud, så 
virksomhedens revisor kan påtegne, at medfinansieringsgrænsen på 50 pct. overholdes. 
 
Der er ingen begrænsninger for privat medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den private 
eller offentlige sektor.  
 

Hvornår er man en virksomhed?  
Selv om en organisation efter kriterierne i afsnit 3 er kategoriseret som en del af den offentlige 
sektor, kan man ikke gå ud fra, at organisationen ikke skal følge bestemmelserne om 
medfinansiering. Dette skyldes, at Europa-Kommissionens kriterier for, hvornår man er en 
virksomhed og dermed falder under disse bestemmelser, er ikke de samme som dem, Fonden 
bruger til at kategorisere organisationer i privat eller offentlig sektor.  
 
Europa-Kommissionen betragter en organisation som en virksomhed, hvis den udfører 
økonomiske aktiviteter. De primære kriterier for dette kan identificeres som: 

• at organisationen udbyder varer eller tjenesteydelser på et bestemt marked, 

• at organisationen bærer den økonomiske risiko ved aktiviteten, og 

• at den potentielt kan opnå overskud ved aktiviteten. 
 
Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
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BILAG:  Europa-Kommissionens definition af ’støtteberettigede omkostninger’ - med  

 henblik på offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD i virksomheder (se afsnit 14)  
 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 

af 17. juni 2014 

om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens 

artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning) 

 

Artikel 25 

Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter 

3.  De støtteberettigede omkostninger ved forsknings- og udviklingsprojekter skal kunne 
henføres til en specifik kategori af forskning og udvikling og omfatter: 

a) personaleomkostninger: forskere, teknikere og andet hjælpepersonale i det omfang, de 
arbejder på projektet 

b) udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i den periode de eller det anvendes til 
projektet. Hvis sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke anvendes til projektet i hele 
deres livscyklus, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet 
på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede.  

c) udgifter til bygninger og jord, i det omfang og i den periode der gøres brug deraf til 
projektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets 
varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede. 
For så vidt angår jord, er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske 
påløbne kapitalomkostninger støtteberettigede. 

d) omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden og patenter fra 
eksterne kilder på armslængdebetingelser samt omkostninger ved konsulentbistand og 
tilsvarende tjenester, som udelukkende anvendes til projektet 

e) yderligere generalomkostninger og andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, 
forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet 

 
Kilde: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN  



Bilag: 449.1. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 48336/16





Bilag: 449.2. Budget Kunstnernes Sommerudstilling 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 48337/16



BUDGET KS 16

Budget 2016 Resultat 2015 budget 2015

Indtægter

Kunststyrelsen -               30.000          50.000       

Varde Kommune 25.000         20.457          15.000       

Anmeldelsesgebyrer 140.000       139.105        165.000     

Antagelsesgebyrer 16.000         20.000          14.000       

Støttemedlemmer 16.000         15.850          20.000       

Entré, incl. rabat ordninger 45.000         40.215          55.000       

Salgsafgifter (35%) 25.000         10.072          25.000       

Forsendelsesomkostninger retur 3.500           1.742            6.000         

Sponsorstøtte Publikumspris 7.500           -                7.500         

Diverse annoncer 2.000           -                2.000         

280.000         277.441        359.500       

Udgifter

Censurering (overnatning og forplejning) 14.500 13.618          18.000

Rejseudgifter censorer     8.000 6.160            10.000

Honorarer til censorer og omvisere 25.000 24.150          25.000

Fernisering (gaver og repr.) 3.000 2.713            5.000

Forsendelsesomkostninger 7.000 6.275            10.500

Medlemsgevinster 6.000 6.000            7.500

KS-prisen og publikumsprisen 12.500 12.500          15.000

KS-sekretæren 135.000 135.000        140.000

KS-konsulent 0 -                7.500

Kunstner og arbejdsudvalgsmøder 2.000 355               4.000

PR - annoncer 18.000 16.482          28.000

Plakat og andre tryksager 3.000 3.729            11.000

Huslejer 35.000 48.318          60.000

Kontor og administration 3.000 5.919            3.000

Revision 0 -                0

EDB-konsulent 4.000 3.590            6.500

Vedl. Driftsmidler og nyansk. leje omk. 2.000 -                4.000

Erstatninger og gebyrer 2.000 1.851            4.000

280.000 286.660 359.000

I alt

Underskud  0 -9.219 500

260316

AMDH



Bilag: 449.3. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 4952/16



Andre Kulturelle Arrangementer -  konto 364040
Bevilgede tilskud i 2016 Efter moms Før moms

KS15 - garanti kr. 9.100 kr. 10.000,00 udb.
Folkskovlund 2016 kr. 14.560 kr. 16.000,00 udb.
Kulturdageforeningen 2015 underskudsgaranti kr. kr. 10.000,00 udb.
HATS 2015 underskudsgaranti kr. kr. 20.000,00 udb.
Rollerock ( + 5000 bosætning) kr. 10.000,00
Spil Dansk 2016 kr. 38.000,00
Vestjyllandsudstillingen 2015 underskudsgaranti kr. 14.103,00 udb. 
Kunstgruppen Tinghøj kr. 10.000,00
Integrationsteater - leje af Smedeværkstedet kr. 5.000,00
Dansens Dag kr. 5.000,00 efter 
Varde Garden - tilskud Kr. kr. 4.000,00 udb. 

Samlet tilskud før moms I alt kr. 142.103,00

Saldo:
Budget 2016 -  213.670 kr. - efter korrektion for 9% moms kr. 234.800,00
Overført til dækning af garantier givet i 2015 kr. 60.000,00

Bevilgede tilskud og udbetalte garantier kr. 142.103,00
Til disp. før garantier og bevillinger i udvalget I alt kr. 152.697,00

Bevillinger af underskudsgarantier

Sand i øjet 2016 kr. 10.000,00
I alt kr. 10.000,00

Restbudget efter udbetaling af garantier: kr. 142.697,00

Ansøgninger liggende til behandling:
Sommerkoncerter i Vestjylland kr. 35.000,00
Kunstnernes Sommerudstilling 2016 kr. 14.457,00

I alt kr. 49.457,00

Restbudget efter udbetaling af ansøgninger kr. 93.240,00

Kulturdageforeningen kr. 50.000,00
Musikfestival i Blåbjerg kr. 4.000,00
Vestjyllandsudstillingen kr. 20.000,00



Sag nr. 15-201/2004-15 - rev. 21.09.15



Bilag: 450.1. Ansøgning Sommerkoncerter i Vestjylland 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 41316/16









Bilag: 450.2. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 4952/16



Andre Kulturelle Arrangementer -  konto 364040
Bevilgede tilskud i 2016 Efter moms Før moms

KS15 - garanti kr. 9.100 kr. 10.000,00 udb.
Folkskovlund 2016 kr. 14.560 kr. 16.000,00 udb.
Kulturdageforeningen 2015 underskudsgaranti kr. kr. 10.000,00 udb.
HATS 2015 underskudsgaranti kr. kr. 20.000,00 udb.
Rollerock ( + 5000 bosætning) kr. 10.000,00
Spil Dansk 2016 kr. 38.000,00
Vestjyllandsudstillingen 2015 underskudsgaranti kr. 14.103,00 udb. 
Kunstgruppen Tinghøj kr. 10.000,00
Integrationsteater - leje af Smedeværkstedet kr. 5.000,00
Dansens Dag kr. 5.000,00 efter 
Varde Garden - tilskud Kr. kr. 4.000,00 udb. 

Samlet tilskud før moms I alt kr. 142.103,00

Saldo:
Budget 2016 -  213.670 kr. - efter korrektion for 9% moms kr. 234.800,00
Overført til dækning af garantier givet i 2015 kr. 60.000,00

Bevilgede tilskud og udbetalte garantier kr. 142.103,00
Til disp. før garantier og bevillinger i udvalget I alt kr. 152.697,00

Bevillinger af underskudsgarantier

Sand i øjet 2016 kr. 10.000,00
I alt kr. 10.000,00

Restbudget efter udbetaling af garantier: kr. 142.697,00

Ansøgninger liggende til behandling:
Sommerkoncerter i Vestjylland kr. 35.000,00
Kunstnernes Sommerudstilling 2016 kr. 14.457,00

I alt kr. 49.457,00

Restbudget efter udbetaling af ansøgninger kr. 93.240,00

Kulturdageforeningen kr. 50.000,00
Musikfestival i Blåbjerg kr. 4.000,00
Vestjyllandsudstillingen kr. 20.000,00



Sag nr. 15-201/2004-15 - rev. 21.09.15



Bilag: 451.1. Bowl Days - AnsøgningBowlDaysVarde2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 15626/16



Ansøgning Varde

Bowl Days i Varde er en super mulighed for at aktivere børn, unge og forsætte den gode 
historie om Varde. På en sådan dag bliver lokale aktiveret og Danmarks bedste skatere viser 
hvad der kan lade sig gøre, som inspiration til den der er på vej op.

Bowl Days elsker at skate og alt det, der sker på asfalt, træ og beton. Vi afholder en lang række 
workshops og events rundt om i landet med gadeidræt og streetkultur som fælles 
omdrejningspunkt for skateboard.
Hos Bowl Days kan du dyrke aktiviteterne på flere forskellige måder: du kan deltage i workshops/ 
træning i Learn to skate og du kan deltage i turneringen/ konkurrencer.

Bowl Days er platform uden fast adresse som afvikles der hvor børn og unge er, børn og unge  
som oftes ikke kan finde vej ind i de etablerede foreningstilbud. Til Bowl days kan du dyrke din 
idræt på egen hånd eller deltage i vores åbne workshops/ træninger eller konkurrencer Du 
behøver ikke at tilmelde dig workshops/ træningerne – du og dine venner dukker bare op, alt er 
gratis.

Bowl Days er en non-profit organisation, som siden 2009 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og 
gadekultur via skateboarding. Med de unge som drivkraft afholder BowlDays åbne workshops, 
træninger og konkurrencer på gadeplan ved at stå på skateboard i forskellige områder af 
Danmark, nogle af områderne er udsatte boligområder eks. i Helsingør. Målet er at udbrede 
kendskabet til skateboard og få flere til at kan komme med i legen og fællesskabet på cementen. 

Frivillig i Bowl Days
BowlDays frivillige er blandt andet med til at forberede projektaktiviteter, træninger/ undervisning 
i skateboard. De frivillige gør et stort arbejde i de såkaldte Flatlande zoner rundt om de bowls der 
afvikles i. Her støtter de op om Bowl Days ved at være aktive i Learn to skate aktiviteter i 
forskellige områder, herunder boligområder rund om i landet i samarbejde med Bowl days 
lønnede medarbejdere.

Bowl Days vil gerne i højere grad uddanne lokale unge fra bowl områderne, så de unge skaters 
i højere grad kan indgå efterfølgende i teamet omkring gadeidrætsaktiviteterne med 
skateboard og målet med at uddanne dem og have dem med i afviklingen af bowl days og 
learn to skate er at skabe en positiv identitet og et styrket selvværd hos den enkelte skater. 
Når de efterfølgende sætter gang i bevægelsen på den lokale asfalt, beton, rampe er de med til 
at øge sundheden og mindske kriminaliteten blandt de yngre deltagere i aktiviteterne. Det er 
intentionen at det har den virkning. Bowl days har altid unge frivillige med i afviklingen.

Målgruppe
Målgruppe er alle børn og unge, samt de bedste nationale og internationale bowlskatere, det 
forventes dog mest at blive danske skatere der deltager, men det er en åben konkurrence hvor 
alle uanset køn, alder eller nationalitet kan deltage. 



Bowl Days er den gadeidræt streetkultur event inden for skateboard der tiltrækker de mest 
svage ghetto white trash skatere, skatere der ikke har den store opbagning på hjemmefronten 
eller andre åbne veje i live at køre på. Det er min oplevelse af disse unge bruger Bowl Days 
som et samlingssted og et springbræt hvor de svageste unge også er nogle af de bedste 
skatere, skatere som vidner præmierne; penge hjælper dem videre ud i Europa til flere 
skateboard oplevelser. 3 personer som kan fremhæves er Simon Sal, Bjørn Lillesøe og Dannie 
Carlsen. 

Konceptet
Konceptet går i korte træk ud på at der til Bowl Days er:
Gratis entre 
Gratis deltagelse
Gratis Learn to skate/ Worhshop/ undervisning
Gratis Live bands
Gratis musik til ørene med lyden fra sprøde Dj´s
Gratis give away med skateboars, sko, gear/ produkter så teeshirts, stickers, magaziner. 
Kataloger, mm. 

Bowl Days fungerer også som officiel kvalifikation til at skate på årets Roskildefestival, hvor 
de top 10 bedste skatere inviteres af Roskildefestival.

Formålet
Formålet med ”Bowl Days” er at skabe en professionel ramme der kan inspirere og udfordre 
udøvere samt underholde publikum. Yderligere har konkurrencen til hensigt at oplyse og 
støtte kulturen samt, at samle de skatere som færdes på gader og stræder, hvor færdselsloven 
i paragraf 6, stk. 3 og paragraf 2, stk. 26 jo siger at det ikke er tilladt at køre på skateboard. 
Yderligere er formålet at støtte op om af få nye skatere i gang og sikre de bedst danske 
bowlskatere en mulighed for at vise deres kunnen som et led i Danmarks eneste 
landsdækkende skateboard turnering/ konkurrence i bowl.

Formålet er at støtte op om den nationale gadeidræt og den lokale ungdomskultur i de byer/ 
boligområder der afvikles i og bidrage til den gode historie, så flere børn og unge benytter sig 
af aktiviteten, vi sætter en ære i at have en netværksdannende funktion og opfordre til at der 
dannes grupper. Eks. på de sociale medier så som facebook, mm. Vi tror på at samarbejde 
giver resultater og ønsker med Bowl Days at blive samlingspunkt for skatere.

Metode og procesplan
Workshop/ træning med Learn to skate på alle niveauer denne event afvikles som optakt til 
konkurrencen og alle kan være med.

Metoden til afviklingen af konkurrencerne til Bowl Days er som følger: Heats med 6 skatere, 
de 6 skatere har 10 minutter til fyre op for det bedste skills i Bowlen. Alt efter hvor mange 
ekstra skater der er kommet på dagen, laves der flere heats med 6. Der skates indtil alle har 
været i kvalifikation og de bedste 6 skatere udtages til en finale, hvis stemningen er til det på 
dagen afvikles yderligere en super finale. Yderligere afvikles en eller op til flere ”Bedst trick 
konkurrencer” En konkurrence på tid hvor skaterne internt dyster om hvem der kan lave det 
bedst trick. Denne konkurrenceform er meget intens og giver et bredt udvalg af skatere 



mulighed for at sætte en hammer- en super trick. Publikum er med i bedømmelsen; jo mere 
aplaus jo mere tællere tricket, dog har dommeren det sidste ord at skulle have sagt.  

Samarbejdspartnere: 
Vi ønsker at samarbejde med lokale frivillige skatere og vi ønsker at der er en del lokal 
aktivitet i og omkring Bowl Days når der afvikles. Eks. live bands, Dj´s, foto udstillinger osv.
Som optakt afholdes møder og skatesessions/ træninger med de frivillige hvor roller, 
forventninger og retningslinjer gennemgås som en slags mini uddannelse for at kunne 
deltage.

Yderligere samarbejdes der med skateboard relateret firmaer som smider præmier i form af 
gratis boards, hjul ,trøjer, mm til konkurrencerne. Nogle af firmaerne støtter også økonomisk.

Der samarbejdes oftest med lokal aktører også så som lokaludvalg, ungdomsklub, det er lidt 
forskelligt da skateboard ikke rigtigt er organiseret/ har ikke en ens platform rundt om i 
landet. 

Formidling
Formidling af information med sponsor logo sættes op facebook profiler og sendes ud via web 
og ligges op på www.skateboard.dk, www.wdbm.dk. Tacky.dk  Plus en del flere hjemmesider. 

Der vil blive trykt flyers og plakater med jeres logo

Det trykkes Bowl Days magasin med information om Bowl Days.

Flyeres, plakater og magasiner bliver omdelt og ophængt i streetmiljøet, i skateboardbutikker, 
på relevante skatespots i Danmark.

Der vil være et presse crew som følger ”Bowl Days” rundt i landet og dokumenterer og 
formidler afviklingen i diverse/ alverdens medier. Bla. via billeder og video montage, så efter 
afviklet event modtager i en mini dokumentar film fra eventen.

Locations/ destinationer og datoer 2016

  
 01 Maj Fælledparken
 21 Maj Århus 
 04 juni Helsingør
 11 juni Skørping 
 18 juni Varde 

(Der kan komme ændringer i locations og datoer)

Tidsplan for konkurrencerne
13.00 Learn to Skate workshop/ træning på alle niveauer nybegyndere som øvede skatere
14.00 Introduktion 

http://www.skateboard.dk/
http://www.wdbm.dk/


14.30 Kvalifikations heats (under opvarmning imellem kval heats er der bedst trick street)
17.30 Finale.
18.00 Bedst trick konkurrencer , præmie udeling 

Pris/ ansøgningsbeløb: 
20.000 kr. ex moms.

Ps.
Vi har med 99% sikkerhed en gratis bus med plads til 50 skatere der kommer fra sjælland.

Venlig hilsen
Rasmus Lolholm, projektkoordinator og afvikler for Bowl Days
Ruthsvej 4, 2900 Hellerup
Telefon 22519789 
Email: rasmuslolholm@gmail.com



Bilag: 452.1. Ansøgning

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 18380/16



From:                                 Anne Merete Nilausen
Sent:                                  21 Jan 2016 11:45:09 +0100
To:                                      Bo Villumsen
Subject:                             husleje voksenklub
Attachments:                   beregning vedr. husleje MOT-sammen.xlsx

Hej Bo
 
I forbindelse med, at  de nye lokaler ved Tinghøj Forsamlingshus blev etableret i efteråret opstod ønsket og 
behovet i lokalområdet  for en voksenklub i området. 
 Familie og Fritid har derfor dannet en undergruppe, som vi kalder MOT-sammen. 
 
Mot-sammen afholder klubvirksomhed to gange på torsdage. 
Torsdag eftermiddag fra kl. 14 til 17 mødes fortrinsvis borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet. 
Aktiviteterne her er kortspil, hæklerier, strikketøj, bordtennis, dartspil – og ikke mindst vigtig – fælles kaffe 
kl. 15.00! På enkelte dage er der f.eks. et mindre foredrag under kaffen - eller en tur til en udstilling – f.eks. 
er det planlagt at der skal være et tilbud om at komme til center for sundhedsfremme for at se deres 
kunstudstilling.
 
Deltagerne skal  give en egenbetaling, som vi ikke helt har fastsat endeligt endnu , for at deltage i 
aktiviteterne og for kaffen. Vi har dannet en støttegruppe, som sørger  for at tilrettelægge, låse op og låse, 
lave kaffe osv.
Antallet af personer har indtil nu været på mellem 15 og 27 deltagere pr. gang.
 
Om aftenen er det fortrinsvis borgere, som er på arbejdsmarkedet, der kommer. Her er mulighed for de 
sammen aktiviteter, men der arrangeres ikke udflugter ud af huset. 
Her har antallet været på 15 og 10 deltagere.
Der har kun været åbent  i aftenklubben siden 1. januar. Der arrangeres en sangaften 28. januar for at gøre 
opmærksom på aftentilbuddet.
 
Det forventes at antallet af deltagere om aftenen vil stige efterhånden som tilbuddet bliver kendt. 
 
Familie og Fritid ønsker derfor at søge Varde Kommune om støtte til husleje, som skal erlægges til 
Forsamlingshuset for denne klubvirksomhed.
Vi har lavet et udkast til beregning efter sammen retningslinjer som for vore klub for ungemennesker. 
 
Med venlig hilsen
Anne Merete
 
 
 
Hilsen
Anne Merete Nilausen
Langhedevej 6
Tinghøj
6800 Varde
Tlf. 22333765
am-nilausen@mail.dk
www.galleritinghoj.dk

mailto:am-nilausen@mail.dk
http://www.galleritinghoj.dk/


 
 
 



Beregning vedr. husleje nye lokaler

antal lokaler: åbningsdage: torsdage 3 timer eftermiddag - + 2 timer aften

Stor sal

opholdsrum
2 stk. lokaler, hvor der foregår aktivitet

husleje max pr. time 124 kr. pr. lokale pr. time

Husleje pr. åbningsdag for to lokaler kr. 248,00

Husleje pr. åbningsdagi alt 5 timer kr. 1.240,00

antal åbningsdage uger 30

skøn pt. 30

Samlet husleje kr. 37.200,00

Ansøgt tilskud kr. 27.900,00

Mot-sammens egenbetaling kr. 9.300,00

Egenbetaling pr. åbningsdag kr. 310,00

21-01-2016
AMN



Bilag: 452.2. Husleje voksenklub - beregning vedr. husleje MOT-sammen.xlsx

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 18380/16



Beregning vedr. husleje nye lokaler

antal lokaler: åbningsdage: torsdage 3 timer eftermiddag - + 2 timer aften

Stor sal

opholdsrum
2 stk. lokaler, hvor der foregår aktivitet

husleje max pr. time 124 kr. pr. lokale pr. time

Husleje pr. åbningsdag for to lokaler kr. 248,00

Husleje pr. åbningsdagi alt 5 timer kr. 1.240,00

antal åbningsdage uger 30

skøn pt. 30

Samlet husleje kr. 37.200,00

Ansøgt tilskud kr. 27.900,00

Mot-sammens egenbetaling kr. 9.300,00

Egenbetaling pr. åbningsdag kr. 310,00

21-01-2016
AMN



Bilag: 453.1. Karlsgårde Dag - Partnerskabsaftale.docx

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 19. april 2016 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 35596/16



 Karlsgårde Dag – Partnerskabsaftale 

Karlsgårde Dag (KAD) arrangeres i fællesskab mellem lokale foreninger, NaturKulturVarde, 
DGI Sydvest samt Varde Kommune. 

Fakta om Karlsgårde dag 
Lokale foreninger og interesseorganisationer afvikler hvert år i september en aktivitets- og 
oplevelsesdag for hele familien omkring Karlsgårde Sø. Samarbejdspartnerne der er ansvarlig 
for dagen er NaturKulturVarde, DGI Sydvest og Varde Kommune. Varde Kommune ser KAD 
som en markant begivenhed i henhold til visionen ”Vi i Naturen”, derfor bidrages med 
koordinator samt fast tilskud på 25.000 kr. (2016-2019, fra Udvalget for Kultur og Fritid). Selv 
om Varde Kommune påtager sig den overordnede koordineringsfunktion, vil planlægning, 
udførsel, markedsføring samt økonomi vedr. eventen ske i tæt samarbejde med 
repræsentanter fra NaturKulturVarde og DGI Sydvest – som også vil have repræsentanter i en 
fælles koordineringsgruppe.  

Mission: 
Skabe aktive udeoplevelser for børn, unge og voksne indenfor områderne: 
natur – kultur – friluftsliv – motion. 

Vision: 
 Karlsgårde Dag er et aktivt udstillingsvindue for lokale foreninger, 

interesseorganisationer og fødevareproducenter som fremviser deres tilbud og hvad de 
arbejder med 

 Karlsgårde Sø gøres kendt som et attraktivt naturområde, der er yderst velegnet til 
aktivitet året rundt 

 Karlsgårde Dag er et brand, der skaber netværk/fællesskab og samler de lokale 
foreninger og interesseorganisationer på tværs af områderne: natur – kultur – friluftsliv 
– motion samt inspirerer til udvikling af nye ideer og tiltag. 

 Karlsgårde Dag er et af de 4 pejlemærker som tydeligt markerer Varde Kommunes 
vision ”Vi i Naturen” både visuelt og gennem handling. 

Mål: 
 3.000 - 5.000 besøgende som bliver aktiveret i mindst 1 aktivitet 
 Nyskabende fra år til år, 1-2 nye aktiviteter på programmet hvert år 
 Deltagelse af mindst 30 aktører (foreninger, interesseorganisationer og lokale 

leverandører) 
 Udover tilskud fra Varde Kommune skal KAD ikke kræve yderligere budgettilskud fra 

DGI- Sydvest, NaturKulturVarde, Varde Kommune samt øvrige involverede aktører. 

Indhold og form: 
Foreninger og institutioner, der har tilbud der matcher mission og vision ovenfor, kan deltage 
som aktør ved Karlsgårde Dag. 
Foreningerne er selv ansvarlige for deres tilbud på dagen, herunder at præsentere og 
markedsføre foreningen aktivt overfor både nuværende medlemmer samt tiltrække nye 
medlemmer. 

Se mere på hjemmesiden: www.karlsgaarde.dk. 
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