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Det lokale samarbejde
For Svendborg Kommune har det været rigtig vigtigt at sikre den lokale forankring og det lokale islæt i forbindelse med DGI Landsstævne 2021 i Svendborg.
Derfor er det lokale samarbejde skrevet ind i den officielle organisering af
Landsstævnet på lige fod med de mange arbejdsgrupper, der skal sikre de
rette rammer og indhold i selve Landsstævnet.
Når Svendborg endnu engang byder velkommen til Landsstævnet, forventes
det, at der vil være omkring 25.000 deltagere og mellem 20-40.000 gæster.
Derfor er der rigtig gode muligheder for at vise alle Svendborgs styrkepositioner og egenskaber frem for gæsterne og skabe en kæmpe fest – også for byens
borgere. I det lokale samarbejde skal vi i fællesskab give borgere, gæster og
deltagere en smagsprøve på det gode liv i Svendborg.
På baggrund af en række møder med lokale aktører i forbindelse med ansøgningsprocessen og i forbindelse med Landsstævnet i Aalborg i 2017 er der udpeget en række temaer, som skal fremhæves særligt under Landsstævnet i
Svendborg. På nuværende tidspunkt er det nedenstående temaer, men det er
ikke utænkeligt, at der kan komme flere temaer til undervejs:
•
Det kulinariske
•
Det kulturelle
•
Det maritime
•
Børn og børnefamilier
•
Svendborg som uddannelsesby
•
Citta Slow
•
Det gode værtskab: hvordan bliver byen ”en god vært”
Det er forhåbningen, at der kan stables forskellige tiltag og projekter på benene indenfor, og på tværs af, de forskellige temaer. For at komme bedst muligt fra start er der nedsat en gruppe med repræsentanter for de forskellige
temaer og fra idrætten i Svendborg, som skal koordinere samarbejderne. Derudover deltager SPULT – Svendborg Sports- og Kulturfestival i gruppen, da
festivalen er en oplagt ramme at afprøve og udvikle tiltagene frem mod Landsstævnet.
Inden for de forskellige temaer er alle velkommen til at byde ind. Gruppen har
allerede påbegyndt sin brainstorm, og hvis du har gode idéer, er du velkommen
til at sende dem til os på L2021@svendborg.dk. Så vil vi sende din idé videre
til de relevante repræsentanter eller den arbejdsgruppe, der sidder med opgaven. I begyndelsen af det nye år vil vi tage initiativ til en række møder med de
forskellige repræsentanter for de respektive temaer med henblik på at sparre
om både indholdet, relevante samarbejdspartnere og processen.
For at realisere de mange idéer og udnytte det store potentiale, som Landsstævnet har, er det nødvendigt med et stort lokalt engagement – også fra
erhvervslivet, som vi har brug for som sponsorer. Derfor har vi netop påbegyndt dialogen med det lokale erhvervsliv, og responsen har været yderst positiv. Hvis du ikke har hørt fra os endnu, og er interesseret i at høre mere om
mulighederne for at blive sponsor af Landsstævnet, er du meget velkommen
til at kontakte Kultur- og fritidschef, Søren Thorsager på soren.thorsager@svendborg.dk eller 29 66 91 80.

