
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.
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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.
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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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Bilagsliste

444. Gensidig orientering

  
1. Præsentation af Kulturspinder - notat til gensidig orientering (50152/16) 
2. Eventuelt tilskud til Blåvandshuk Idrætscenter (54872/16) 
3. Arrangementoversigt (30252/16) 

445. Besigtigelse af Remisen i Varde
  1. Status på udviklingsprojektet om Remisen ved Vestbanegården (35172/16) 

446. O Varde Fest- og Kulturuge 2016
  1. Udvidet program for Fest- og Kulturugen 2016 - tema "levende billeder" (37808/16) 

447. Klage fra Oksbøl Ridesport

  

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

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

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

449. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2016

  
1. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2016 (48336/16) 
2. Budget Kunstnernes Sommerudstilling 2016 (48337/16) 
3. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen (4952/16) 

450. Ansøgning - Sommerkoncerter i Vestjylland 2016

  1. Ansøgning Sommerkoncerter i Vestjylland 2016 (41316/16) 
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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