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1. Godkendelse af dagsorden 
 
18/189 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af dagsorden. 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Godkendt. 
Punkt på tillægsdagsorden behandles som punkt 4 på dagsordenen 
 
 
 

2. Status på Bevæg dig for livet 
 
18/20606 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Status på Bevæg dig for livet. 
 
Sagsfremstilling:  
Projektlederen for Bevæg dig for livet giver en mundtlig orientering. 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

3. Fjeren og Rosen 
 
19/25188 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Projektgruppen bag projektet v/Josefine Ottesen, Jakob Bjerregaard 
Engmann og Holger Brodersen kommer og orienterer om projektet Fjeren 
og Rosen. 
 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

4. Sydfyns Kulturforening 
 
19/25188 



Kultur- og Fritidsudvalget’s møde den 02-12-2019 

2

 
Beslutningstema:  
B: Beslutning 
Ansøgning fra Sydfyns Kulturforening om tilskud på minimum 500.000 kr. 
til planlægning, igangsætning, konceptuering og forproduktion af 
totalteaterprojektet ”Fjeren & Rosen” i forbindelse med L2021. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om igangsætningstilskud. 
 
Sagsfremstilling:  
Projektgruppen bag totalteaterprojektet Josefine Ottesen, Jakob Engmann 
og Holger Brodersen orienterer på udvalgets møde om projektet jfr. 
dagsordenens pkt. 3. 
 
”Fjeren og Rosen” er en totalteaterproduktion, der skal præsenteres i sin 
fulde udgave for offentligheden i juni/juli 2021 med premiere onsdag den 
30. juni 2021, dagen før L2021 officielt åbner. Herudover skal det vises i 
uddrag de følgende dage under Landsstævnet. Forestillingen sættes op i 
Ollerup. 
 
Projektet er et stort anlagt på tværs samarbejde opstået ud fra et ønske 
om fra en række professionelle lokale kulturaktører at bidrage til L 2021 og 
vise, at ved at forene idrætslivets stærke organisatoriske kompetencer 
med ambitiøse kunstneriske visioner, kan de sammen lave en enestående 
begivenhed og styrke på-tværs-samarbejdet. Projektgruppen skriver, at 
formen forudsætter mange deltagende, da hele idéen er at skabe en 
kæmpestor fællesoplevelse, hvor man er både publikum og aktør. 
Ambitionen er 20-30.000 deltagere, der også er publikum + 20.000 ”rene” 
tilskuere. De mange foreninger mv., der inviteres til at deltage i projektet 
fremgår af vedlagte ansøgningsmateriale. 
 
De tre overordnede aktører er Sydfyns Kulturforening, Svendborg 
Musikskole og BaggårdTeatret, der blandet andet udgør styregruppen og 
organisationen for projektet. Herudover er det et ønske fra gruppen, at 
projektet tilknyttes kommunale konsulenter fra henholdsvis Biblioteket, 
Kultur og Fritid og Skoleforvaltningen. 
 
Udgiftsbudgettet for hele projektet er på 2.470.000 kr. Udgiften søges 
dækket ind ved eksterne bidragsyder på 1.500.000 kr. mio. kr. 
BaggårdTeatrets bidrag på 530.000 kr. samt midler fra sponsorer og fonde 
på 440.000 kr. Der er udover nærværende ansøgning endnu ikke søgt 
tilskud fra andre. Der påtænkes en éntre, men størrelsen og håndteringen 
af denne er endnu ikke fastlagt. 
 
Yderligere information om projektet fremgår af ansøgningsmaterialet, der 
omfatter projektbeskrivelse og budget.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
I forbindelse med Budgetforlig 2020 blev afsat 500.000 kr. i 2020 og 
1.000.000 kr. i 2021 til en forøgelse af De frie Kulturmidler til at 
understøtte kulturaktiviteter i forbindelse med Landsstævnet 2021. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
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Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Udvalget bevilgede et tilskud på 500.000 kr. af de frie kulturmidler i 2020 til 
det ansøgte formål.  
 
 
 
 

5. Godkendelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
 
19/1191 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020, version 1.0.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Udvalget oversender forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 til 
Byrådet til godkendelse. 

 
Sagsfremstilling:  
Administrationen har udarbejdet et forslag til en Bæredygtighedsstrategi 
2020, version 1.0. Forslaget er vedlagt ved bilag 1. 
Miljø- og Naturudvalget drøftede den 3. september 2019 et udkast til 
forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020. På baggrund af de afgivne 
bemærkninger fra udvalget har administrationen udarbejdet et revideret 
forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020. 
Forslaget indeholder kommunens Lokal Agenda 21-strategi samt har fokus 
på FNs verdensmål, særligt 8 af de i alt 17 verdensmål, som er mest 
relevante i forhold til temaerne i Planstrategi ’19:  

 Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel 
 Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 Verdensmål 9 – Industri, innovation og infrastruktur 
 Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund 
 Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion 
 Verdensmål 13 – Klimaindsats 
 Verdensmål 15 – Livet på land 
 Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling 

Input fra borgermøde afholdt den 27. juni 2019 er indarbejdet i strategien. 
I formuleringen af strategien har der været fokus på følgende 
gennemgående tematikker: 

 Det vi allerede gør, 
 Det vi vil gøre, 
 Hvordan vi følger op, 
 Det borgere, virksomheder og foreninger selv kan gøre, og 
 Planer, politikker og strategier, der er med til at realisere 

verdensmålene. 
 
Denne version 1.0 af Bæredygtighedsstrategien vil i 2020 blive fulgt op af 
en metode til at vurdere bæredygtighedselementerne i forbindelse med 
vedtagelse af projekter og strategier.  
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udmøntningen af handlingerne i forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
finansieres af de berørte forvaltninger eller ved særskilte bevillinger. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1: Forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
 

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 05-11-2019:  
Udvalget beslutter at  
 

 sende Bæredygtighedsstrategi 2020 i høring i alle fagudvalg og i 
Lokaludvalget forud for strategiens godkendelse i Miljø- og 
Naturudvalget.   

 der i forlængelse af Byrådets endelig godkendelse af  
Bæredygtighedsstrategi 2020 udarbejdes handleplaner for strategiens 
implementering i de respektive fagudvalg.  

 
 
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen blev godkendt. 
 
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-12-
2019:  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremsender strategien til Byrådets 
godkendelse med følgende bemærkning: 
Udvalget anerkender det store arbejde, der er lagt i udarbejdelse af 
Bæredygtighedsstrategien og finder overordnet at strategien kommer godt 
rundt om de relevante verdensmål. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har med særlig interesse 
fokuseret på verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, som 
udvalget finder særligt relevant. 
 
Udvalget savner, at der i formuleringen af dette afsnit sættes mere fokus 
på mennesket, som en nødvendig forudsætning for vækst. Det kunne 
f.eks. gøres ved at formulere et indledende afsnit, der kunne formuleres 
som følger: 
 
Svendborg kommuner arbejder med at skabe beskæftigelse og tilknytning 
til arbejdsmarkedet for alle kommunens borgere. Det er vigtigt, at ingen 
borgere står uden for arbejdsmarkedet, hvis de har mulighed for at bidrage 
til den økonomiske vækst. 
Svendborg Kommune arbejder således målrettet med at skabe 
beskæftigelse til borgere med selvoplevet handicap samt at nedbringe 
antallet af unge, der ikke er i arbejde og som ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget finder endvidere ikke, at den 
indsatte boks med initiativer fra borgere, virksomheder eller foreninger 
harmonerer med målet. 
 
Udvalget anbefaler, at der i det videre arbejde med strategien gives 
mulighed for udvalgenes aktive medvirken ved udformning af relevante 
afsnit. 
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6. Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023 
 
19/23113 
 
Beslutningstema:  
Regionsrådet i Syddanmark har sendt udkast til den regionale 
udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, i offentlig høring. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at  

 udvalget drøfter fremsendte forslag til Regional udviklingsstrategi 
2020- 2023. 

 udvalget tilkendegiver evt. bemærkninger med henblik på et samlet 
høringssvar.  

 
Sagsfremstilling:  
Udkast til regional udviklingsstrategi er udarbejdet med henblik på et 
fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de næste fire år. 
Strategiforslaget er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i 
hele regionen. Parterne har i fællesskab formuleret konkrete forslag til, 
hvilke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning, 
strategien skal sætte. 
Strategien understøtter FN’s verdensmål og sætter rammen for den 
regionale udviklingsstrategi. Verdensmålene sætter retning og giver et 
fælles afsæt for indsatserne inden for strategiens forskellige spor. Det 
fælles perspektiv på arbejdet sikrer samtidig sammenhæng på tværs af 
områderne. Strategien sætter fokus på de områder, hvor regionen kan 
spille en særlig rolle. Dette har afledt følgende seks strategispor: 

 Grøn omstilling, klima og ressourcer 
 Rent vand og jord 
 Kompetencer til fremtiden 
 Sunde levevilkår 
 En attraktiv og oplevelsesrig region 
 Mobilitet for alle 

For hvert strategispor er der udarbejdet tre retningsgivende regionale mål, 
som bidrager til at imødegå udfordringerne eller til at realisere særlig 
regionale potentialer.  
Proces for høring i Svendborg Kommune 
Udkast til regional udviklingsstrategi behandles i fagudvalgene og i 
Økonomiudvalget. Efterfølgende udarbejdes et samlet høringssvar.  
Sidste frist for at afgive høringssvar er 17. januar 2020. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om regioner §5 stk. 2 
 
Bilag: 
Åben - Forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Drøftet. 
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Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 02-12-
2019:  
Drøftet. Udvalget har ikke bemærkninger til udkastet til 
udviklingsstrategien. 
 
 
 

7. Budget 2020 - Service og Økonomi for Kultur- og Fritidsudvalget 
 
18/26608 
 
Beslutningstema:  
A: Beslutningssag. 
Udvalgets bidrag til Svendborg Kommunes budgetpublikation 2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller 
 

 At Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til den samlede budgetpublikation 
for 2020 godkendes. 

 
Sagsfremstilling:  
Bidrag til publikationen Service og Økonomi for Kultur- og Fritidsudvalget 
foreligger til godkendelse. 
 
Bidraget indeholder beskrivelse af politikområder, mål for 2020, 
beskrivelser af de økonomiske rammer samt nøgletal. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen 
 
Lovgrundlag:  
Lov om Kommunernes Styrelse 
 
Bilag: 
Åben - Service og Økonomi 2020 - drift 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

8. Kulturregion Fyn 
 
19/6746 
 
Beslutningstema:  
B: Beslutning 
Godkendelse af tillægsaftale 2020 til kulturaftale mellem Kulturministeren 
og Kulturregion Fyn. 
 
Indstilling:  
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Direktionen indstiller, at 
 Tillægsaftalen godkendes. 

 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner 
og kulturministeren i kultursamarbejdet "Kulturregion Fyn". Samarbejdet 
er nærmere beskrevet i en kulturaftale. Den gældende kulturaftale udløber 
med årsskiftet. 
  
Kulturministeren har derfor tilbudt Kulturregion Fyn en tillægsaftale i 2020. 
Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn har godkendt tillægsaftalen, 
som hermed fremlægges til godkendelse i de enkelte medlemskommuner. 
  
Med tillægsaftalen skal Kulturregion Fyn: 
  

1. Arbejde med to indsatsområder: 
 Indsatsområde 1: Samarbejde mellem skole og kultur- og fritidssektoren  
Indsatsområde 2: Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og sundhed 
  

2. Varetage administrationen af de tidligere amtslige tilskud udenfor 
lov  

 
Det mangeårige kultursamarbejde er bygget op om fireårige kulturaftaler 
med kulturministeren. Indsatserne i kulturaftalen finansieres af 
medlemskommunerne, af staten og af øvrige eksterne pulje- eller 
fondsmidler. 
  
Kulturaftalen beskriver: 
  

 De indsatsområder, Kulturregion Fyn skal realisere - typisk store og 
komplekse projekter, som den enkelte kommune ikke kan løfte ved 
egen hjælp. 

 De tilskud Kulturregion Fyn forvalter på vegne af staten - de 
såkaldte "tidligere amtslige tilskud udenfor lov"  

Den seneste fireårige kulturaftale udløb med udgangen af 2018. Indtil der i 
2021 indfases en ny kulturaftalemodel indgås der kun etårige 
tillægsaftaler. Tillægsaftalen 2019 er tidligere godkendt af 
medlemskommunerne, og en ny tillægsaftale for 2020 har været 
forhandlet med Kulturministeren og foreligger nu til medlemskommunernes 
godkendelse. 
  
Ifølge tillægsaftalen for 2020 skal Kulturregion Fyn: 
  

1. Arbejde med realiseringen af to indsatsområder 
2. Varetage administrationen af de tidligere amtslige tilskud udenfor 

lov  
  
Nedenfor vil dels de to indsatsområder og dels opgaven vedrørende de 
tidligere amtslige tilskud udenfor lov kort blive beskrevet.  
  
Indsatsområde 1: Samarbejde mellem skole og kultur- og 
fritidssektoren  
   
Mål:  

 At styrke fødekæden inden for de visuelle fag på Fyn ved at facilitere 
videndeling, opkvalificering og øget samarbejde på tværs af initiativer 
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med det sigte, at tilføje feltet en øget brugeroplevet kvalitet og 
synlighed  

 At flere børn og unge på Fyn skal have mulighed for at styrke deres 
kompetencer indenfor de visuelle fag/visuel æstetik (f.eks. indenfor 
billedkunst, skulptur, arkitektur, design, film, animation, installation 
og lyskunst)  

  
Initiativer:  

 At udvikle undervisningsforløb i de visuelle fag i samarbejde med 
kunstnere, kultur- og fritidsinstitutioner 

 At øge samarbejdet mellem aktører på området med den hensigt, 
at børn og unge får øget kendskab til initiativer og tilbud inden for 
de visuelle fag og at aktørerne får øget deres faglighed og styrket 
deres tilbud f.eks. gennem jobrotation, kurser og fælles 
projekter/initiativer  

 At styrke samarbejdet dels gennem afholdelse af fælles seminar- og 
vidensdelingsdage og dels ved at støtte tværgående 
samarbejdsprojekter, der løfter de tværgående visuelle 
undervisningstilbud og talentudviklingstiltag   

 At gøre børn og unges visuelle projekter og produkter tilgængelige 
for en bred offentlighed og skabe synlighed om talentinitiativerne 
og deres elever via f.eks. udstillinger, offentlige artist talks, etc. 

  
Indsatsområde 2: Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og 
sundhed  
  
Under dette tema ønsker Kulturregion Fyn at arbejde med to undertemaer:  
  

 Kultur og sundhed til borgere med særlige behov  
 Kulturprojekter i naturen der fremmer almen livskvalitet og 

sundhed  
  
Kultur og sundhed til borgere med særlige behov  
  
Mål:  

 At styrke trivslen og livskvaliteten for borgere, der har nogle særlige 
behov via kulturprojekter (eksempelvis ensomme, ledige, ældre 
borgere der kræver pleje, stressramte, psykisk sårbare)  

  
Initiativer:  

 Kortlægning af hvordan kulturlivet og sundhedsbranchen kan 
samarbejde om at lave kulturprojekter til borgere med særlige behov. 
Fokus på fælleskabsbaserede oplevelser, der skaber glæde og trivsel 
blandt denne målgruppe. Det er essentielt med en kortlægning af, 
hvilke initiativer der findes eller der efterspørges på Fyn, da det er 
forholdsvis ukendt grund for Kulturregion Fyn og de fynske kommuner 
at arbejde inden for dette felt  

 Pulje til eksperimenterende samarbejdsinitiativer/pilotprojekter 
inden for kultur og sundhed, der går på tværs af kommuner, 
institutioner og fagbrancher   

 Kulturprojekter i naturen der fremmer almen livskvalitet og 
sundhed  

  
Kulturprojekter i naturen der fremmer almen livskvalitet og sundhed  
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Mål:  

 At styrke den fynske identitet og fællesskabet gennem kulturprojekter, 
der taler sammen med den fynske natur/det fynske landskab - 
herunder at skabe større viden om vores fælles kulturarv og naturens 
betydning for denne  

 At iværksætte kunst- og kulturinitiativer, der får borgerne ud i 
naturen, hvor de enten bliver aktiveret gennem fysisk aktivitet 
såsom cykelture, løb og gåture, eller hvor de kommer ned i tempo 
og afspændes via naturens ro. Indsatsområdet understøtter dermed 
også borgernes sundhed (fysisk såvel som mental)  

  
Initiativ:  

 Pulje til projekter/pilotprojekter, der understøtter ovenstående. 
Projekterne, der får tildelt midler, skal som udgangspunkt være 
tværkommunale, og det vil være en fordel, hvis projekterne indtænker 
borgerinddragelse. Der samles op på erfaringer fra projektforløbene på 
et vidensdelingsseminar i slutningen af året med henblik på at 
udtænke nogle mere langsigtede projekter og produkter i den 
kommende fireårige kulturaftale fra 2021-2024 

  
De tidligere amtslige tilskud udenfor lov 
I tillægsaftalen indgår også administrationen af de såkaldte tidligere 
amtslige tilskud udenfor lov. Der er tale om en statslig rammebevilling på 
8,3 mio. kr., der gives til Kulturregion Fyn som herefter videreformidler 
tilskuddene til en række fynske kulturaktører og ungdomsorganisationer. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
De fynske medlemskommuner af Kulturregion Fyn bidrager årligt 7,80 kr. 
pr. borger (prisniveau 2020), som anvendes til Kulturregion Fyns 
egenfinansiering af indsatsområderne og administration af Kulturregion 
Fyn. Svendborg Kommunes bidrag udgør i 2020 ca. 457.000 kr. afhængig 
af befolkningstallet pr. januar 2020. Beløbet vil kunne afholdes indenfor 
den afsatte ramme til kultursamarbejdet. 
 
Bilag: 
Åben - Tillægsaftale 2020 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

9. Foreningen Operaen i Svendborg 
 
18/29606 
 
Beslutningstema:  
B: Beslutning 
 
Ansøgning fra Foreningen Operaen i Svendborg om tilskud og 
underskudsgaranti i forbindelse med opsætning af operaen ”Madame 
Butterfly” i Dok I på Frederiksø i perioden 11. til 22. august 2020. 
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Foreningen søger øremærkede tilskud på samlet 185.000 kr. samt en 
underskudsgaranti på 100.000 kr. som sikkerhed for indtægtsgrundlaget.  
Det ansøgte tilskudsbeløb kan specificeres således: 

- 100.000 kr. til brug for markedsføring  
- 15.000 kr. til dækning af lokaleleje på Frederiksø 
- 70.000 kr. til udarbejdelse af beredskabsrapport til brug ved ansøgning 

om byggetilladelse 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Der bevilges et tilskud på 115.000 kr. til markedsføring og lokaleleje, 
dækning af udgiften til beredskabsrapport, dog max. 70.000 kr. samt 
en underskudsgaranti på 100.000 kr. 

 Tilskud og underskudsgaranti afholdes af De frie Kulturmidler i 2019 
samt 2020. 

 
Sagsfremstilling:  
Foreningen har tidligere opført opera på Valdemars Slot men ønsker med 
et flytte til Svendborg by at sikre, at forestillingerne er endnu tættere på 
infrastrukturen og operaens publikum. Foreningen har derfor været i dialog 
med Svendborg Kommune og Petersen & Sørensen Motorværksted om at 
sætte operaen ”Madame Butterfly” af Puccini op i Dok I på Frederiksø. 
 
Petersen og Sørensen finder, at operaen igennem de seneste 12 år har 
bidraget til at positionere Svendborg som en af landet mest interessante 
teater- og kulturbyer og er et godt initiativ i forhold til kulturmiljøet i 
Svendborg. De bakker derfor Operaen i Svendborg op ved at udlåne 
stedets faciliteter og Dok 1 vederlagsfrit i perioden 27. juli til 24. august 
2020. 
 
Foreningen anfører, at de med ambitiøse samarbejdsaftaler med Odense 
Symfoniorkester og BaggårdTeatret, kan styrke både 
publikumsrækkevidden og kvaliteten af deres forestillinger, ligesom 
samarbejde med Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg om lån af teknisk 
udstyr og bidrag til markedsføring er en styrke for operaen. 
BaggårdTeatret bidrager med lån af lokaler, teknisk udstyr og 
understøttelse af de administrative funktioner. 
 
Odense Symfoniorkester samarbejder med det formål at udvikle opera i 
Svendborg yderligere og har bidraget med kvalitetsudvikling på 
nodemateriale samt rådgivning i forhold til udvælgelse af optrædende og 
musikere til orkestret alt sammen for at højne den professionelle linje. 
Symfoniorkestret finder, at placeringen af Operaen for 2020 indebærer 
spændende udviklingsperspektiver for Operaen i Svendborg, blandt andet 
en styrket forankring i det lokale kulturliv, som orkestret finder er en vigtig 
forudsætning for operaens succes på sigt.  
 
Operaen vil fortsat engagere sig med lokale børne- og voksenkor og 
dermed blandt andet bidrage til udbredelsen, forståelsen og interessen for 
den klassiske musik og ser sig derigennem som en aktiv medspiller i det 
sydfynske kormiljø. 
 
Budgettet for operaens opførelse er på 1.686.025 kr., hvortil er kommet en 
ekstraudgift på estimeret 70.000 kr. til udarbejdelse af beredskabsrapport 
på grund af nye regler fra januar 2020 omkring byggeansøgninger. 



Kultur- og Fritidsudvalget’s møde den 02-12-2019 

11

Foruden nærværende ansøgning søges der tilskud og sponsorater fra en 
lang række fonde og puljer. Der er for nuværende modtaget tilsagn om 
støtte på samlet 370.000 kr. 
 
Herudover budgetteres med en billetindtægt på 472.000 kr. ved 50% 
belægning og en gennemsnitlig billetpris på 295 kr. 
 
Operaen i Svendborg ønsker at være en tilbagevendende 
operabegivenhed, da opbygningen både af et interesseret publikum, og det 
at bidrage til det lokale musikvækstlag og et kunstnerisk brand er en 
langsigtet ambition. Målet er at vokse, både i publikumsantal og 
kunstnerisk niveau. På sigt ønsker foreningen at producere en 
operaforestilling hvert år, og at blive en fast bestanddel af det 
traditionsglade operapublikum, der gerne rejser efter den kvalitative 
oplevelse. Foreningen anfører, at det samtidig er yderst vigtigt for dem at 
fastholde det lokale publikums opmærksomhed og blive ved at give dem 
nye og spændende operaoplevelser. 
 
Administrationens bemærkninger 
Ansøgningen har været til musikfaglig udtalelse i Svendborg Musikudvalg. 
Udvalget finder projektet støtteværdigt og utroligt spændende, sat op i 
rammerne på Frederiksø. Musikudvalget finder, der er tale om et højt 
kunstnerisk niveau, og udvalget lægger vægt på samarbejdet med lokale 
korsangere og samarbejde med Odense Symfoniorkester. 
 
Foreningen har siden 2008 modtaget tilskud fra Svendborg Kommune, 
senest i 2018 et tilskud på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 
100.000 kr. Projektet opfylder som tidligere betingelserne for støtte fra de 
frie Kulturmidler, ligesom det støtter op om Kulturløftets temaer. 
 
Til brug for foreningens ansøgning til fonde og andre investorer, har 
Svendborg Kommune fremsendt støtteerklæring og givet sin opbakning til 
projektet. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Bevilling vil være at afholde af De frie Kulturmidler, hvor der pr. 19. 
november er et ikke disponeret beløb i 2019 på ca. 242.000 kr. samt i 
2020 ca. 903.000 kr. incl. budgetforligets bevilling på 500.000 kr. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet 
Åben - Tillægsansøgning fra Foreningen Operaen i Svendborg 
Åben - Støtteerklæring, opera 2020 
Åben - Fondsoversigt 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

10. Luna Park Scenekunst 
 
19/25197 
 
Beslutningstema:  
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B: Beslutning 
Ansøgning fra Luna Park Scenekunst om tilskud på 60.000 kr. til 
produktion og gennemførelse af udendørsforestillingen ”Drømmenes By” 
med premiere 11. april 2020 på Torvet og spilleperiode frem til 18. april 
2020. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Der bevilges en underskudsgaranti på 25.000 kr. til sikring af 
entréindtægten ved forestillingens opførelser i Svendborg. 

 
Sagsfremstilling:  
Forestillingen er 2. del af en trilogi om sanselig og poetisk scenekunst for 
unge og voksne lavet med udgangspunkt i Svendborg by. Den første – 
byVANDring- spillede i september 2018 og tog udgangspunkt i Svendborgs 
maritime baggrund. Denne anden forestilling forholder sig til bytorvet som 
”byens hjerte” og som en ramme for kollektive drømme. Publikum 
involveres i forestillingen og  vil i grupper af 6 møde 4 forskellige 
karakterer rundt omkring i byen for til sidst at samlet på Torvet. Hver 
opførelse vil således kunne have 24 publikummer. Tanken er at spille 9 
offentlige forestillinger og 9 skoleforestillinger i Svendborg. 
 
Idéen med forestillingen er at udfordre måden at opleve byen og 
byrummet på – både for de, der konkret er publikum i forestillingen, men 
også for tilfældige forbipasserende. Forestillingen skal desuden gerne 
inspirere unge til at se muligheder for udfoldelse i den by, de bor i. 
 
Ansøger har fremsendt ansøgning om tilladelse til brug af Torvet mv., 
ligesom der er sendt tilbud til skolerne om køb af en forestilling for 1.000 
kr. Til de offentlige forestillinger sælges billetter til voksne for 100 kr. 
medens børn og unge under 25 år skal betale 50 kr. 
 
Efter spilleperioden i Svendborg fortsætter festivalen til Aprilfestival i 
Holbæk, hvor forestillingen spiller 4 forestillinger gratis for skolebørn og 4 
forestillinger gratis for opkøbere.  Hvorvidt forestillingen sælger er endnu 
uvist for producenten, som dog nok mener, den skulle have en chance for 
at solgt til visning i andre byer.  
 
Produktionsomkostningerne herunder udgiften til opførelserne i Svendborg 
budgetteres til 575.200 kr., der foruden nærværende ansøgning søges 
dækket ind ved fondsansøgninger, hvoraf der for nuværende er modtaget 
tilsagn om 490.000 kr. Billetsalg incl. salg til skolerne budgetteres til 
25.200 kr. 
 
Administrationens bemærkninger 
Forestillingen produceres med salg for øje til opførelse rundt i landet. 
Salgsindtægten herved er ikke medregnet i produktionsbudgettet. De frie 
kulturmidler støtter normalt ikke tilskud til driften men er koncentreret 
omkring tilskud til kulturelle arrangementer og aktiviteter, der understøtter 
temaerne i Kulturløftet. 
 
Det vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjerne at 
yde en underskudsgaranti ved opførelserne i Svendborg svarende til den 
budgetterede forventede indtægt på ca. 25.000 kr. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
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Bevilling vil være at afholde af De frie Kulturmidler, hvor der pr. 19. 
november er et ikke disponeret beløb i 2019 på ca. 242.000 kr. samt i 
2020 ca. 903.000 kr. incl. budgetforligets bevilling på 500.000 kr. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

11. Kære Teater søger tilskud 
 
19/23565 
 
Beslutningstema:  
B: Beslutning 
Ansøgning om tilskud til afholdelse af julefortællerprojektet ”Julerier”. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Ansøgningen meddeles afslag på det foreliggende grundlag, idet 
projektet ikke kan påvise medfinansiering i et væsentligt omfang. 

 
Sagsfremstilling:  
Skuespiller Anne Kjær Wæhrens, Kære Teater søger tilskud på 20.000 kr. 
til et julefortællerprojekt, der skal skabe julemagi og –stemning midt i al 
juletravlheden og sætte fokus på nærhed og hygge. Projektet vil finde sted 
10., 12., 14., 17. og 19. december og centreret omkring Møllergade og lille 
scene ved Torvet. En juletræsgudinde (Anne Kjær) vil sammen med sin 
julemusikant synge julesange op og ned ad Møllergade og samle publikum 
med sig til scenen, hvor der vil være julefortælling og varm kakao 
sponsoreret af Økocafeteriet. 
 
Budgettet er på 27.220 kr., der specificeres med 20.000 kr. i honorar til 
spiller og musikant, 2.000 kr. til administration, 3.720 kr. til materialer og 
1.500 kr. til PR. 
 
Foruden nærværende ansøgning, er der søgt tilskud ved puljen ”Liv i min 
By”, der blandt andet har til formål at skabe liv i den del af byen. Svar 
herfra foreligger endnu ikke. 
 
Administrationens bemærkninger 
Kære Teater er en enkeltmandsvirksomhed, der for nylig er flyttet til 
Svendborg og efter endt barsel vil producere forestillinger og andre mindre 
projekter. Det er en positiv tanke at ville sprede julehygge i byen, når folk 
allermindst venter det, men umiddelbart falder det udenfor retningslinjerne 
for støtte fra De frie Kulturmidler. Projektet støtter op om Kulturløftets 
temaer men mangler væsentlig medfinansiering, som er en af de 
forudsætninger, der lægges vægt på ved vurdering af ansøgningen. 
Svendborg Kommune søges om dækning af det fulde honorar til de 
medvirkende. 
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Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Bevilling vil være at afholde af De frie Kulturmidler, hvor der er et ikke 
disponeret beløb i 2019 på ca. 242.000 kr. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

12. Forsamlingshuspuljen 
 
18/3755 
 
Beslutningstema:  
B: Beslutningssag. 
Forslag til ændring af kriterier for udmøntning af Forsamlingshuspuljen. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller: 
At tilskudsprocenten hæves til 75% gældende fra den 1. januar 2020.. 
 
Sagsfremstilling:  
Forsamlingshusudvalget har på møde den 07.09.19 drøftet anvendelsen af 
puljen og efterlyste flere arrangementer fra forsamlingshusene, idet der i 
puljen er plads til mange flere arrangementer. 
 
Med et tilskud på 50% til honorarer og transport, har flere huse meddelt, 
at de – af økonomiske årsager – ikke tør engagere kunstnere, idet de ikke 
har tradition for stor tilslutninger til arrangementer og derfor risikerer at 
stå med et stort underskud. Specielt på øerne, hvor oplandet jo geografisk 
er begrænset til øernes befolkning, kan en overkommelig deltagerbetaling 
til arrangementerne ikke generere et rentabelt arrangement. 
Forretningsudvalget i Forsamlingshusudvalget fremsender derfor ønske til 
udvalget om at hæve tilskudsprocenten fra 50% til 75% gældende fra 1. 
januar 2020.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen – bevillinger holdes inden for den bevilgede ramme. 
 
Bilag: 
Åben - Forsamlingshuspuljen - gældende retningslinjer 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

13. De frie kulturmidler 
 
19/25166 
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Beslutningstema:  
C: Drøftelsessag 
Drøftelse af gældende kriterier for tilskud fra puljen ”De frie kulturmidler”. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 udvalget drøfter kriterierne frem mod udarbejdelse af forslag til 
reviderede kriterier. 

 
Sagsfremstilling:  
Sagsfremstillingen har til formål at lægge op til en drøftelse af de 
gældende kriterier for tilskud fra De frie Kulturmidler og 
ansøgningsproceduren, således at drøftelserne kan indgå i det videre 
arbejde frem mod en revidering af kriterierne. 
 
De nuværende kriterier er politisk vedtaget i 2014, hvor der skete en 
tilpasning, så de er i harmoni med og understøtter intentionerne i 
Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser. Samtidig er det også sikret, at 
kriterierne holder sig indenfor kommunalfuldmagtens rammer. 
 
I samme forbindelse blev ansøgningsproceduren ændret fra, at der kunne 
søges to gange årligt til, at der kan søges løbende, og at ansøgningerne, 
ved delegation fra det politiske udvalg, bliver afgjort på forskellig instans 
opdelt efter ansøgningsbeløb. 
 
I forhold til ansøgningsproceduren finder administrationen, der kan være 
gode grunde til at overveje at lave to årlige ansøgningsrunder i stedet for 
den løbende, måske koblet sammen med en strakspulje til mindre 
pludseligt opståede aktiviteter. Dette vil give udvalget mulighed for en 
højere grad af prioritering og disponering af rammen. 
 
I forhold til kriterierne, er det administrationens vurdering, at kriterierne i 
sin nuværende form har været med til at understøtte et bredt, mangfoldigt 
og varieret kulturudbud og af høj kvalitet, som det også er beskrevet i 
Kulturløftet. Der er derved en overensstemmelse mellem Kulturløftet og 
tildelingen af støtte til kulturaktiviteter. 
 
Det er dog samtidig administrationens erfaring, at kriterierne har nogle 
indbyggede dilemmaer, som en revidering af kriterierne skal tage højde 
for. Eksempler herpå er  

- kravet om entré/brugerbetaling  
- kan institutioner, der i forvejen modtager kommunalt drifts- eller 

aktivitetstilskud samtidig  søge tilskud fra De frie Kulturmidler 
- kan der søges tilskud til egenproduktioner 
- kan udefra kommende arrangører/producenter, der vælger Svendborg 

som location søge produktionstilskud 
- kriterierne skal beskrive mulighederne for støtte til større 

sportsbegivenheder som VM,EM og DM 
 
Efter en bearbejdning af kriterierne på baggrund af de mødet fremkomne 
kommentarer, vil de blive sendt til drøftelse og høring i Kulturelt Samråd, 
Musikudvalget og Billedkunstrådet. 
 
Kriterier for tilskud fra ”De frie kulturmidler”  
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Puljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer 
for borgere, gæster og turister i Svendborg Kommune. 
  
Hvem kan søge 
Foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge tilskud, både 
professionelle og amatører. 
Ansøgninger der vedrører musik skal søges via Svendborg Musikråd. 
Støtte kan gives enten som direkte tilskud eller som underskudsgaranti. 
Der kan kun søges støtte fra én kommunal pulje. 
 
Generelle krav til ansøgninger 

 Kulturaktiviteten skal understøtte, udvikle og styrke Svendborg 
Kommunes Kulturløfte Fantastiske fornemmelser. 

 Kulturaktiviteten skal som udgangspunkt foregå inden for 
Svendborg Kommunes grænser.  

 Der skal være offentlig adgang til aktiviteten.  
 Det forudsættes, at der opkræves entré eller brugerbetaling, 

medmindre der er tale om udendørs aktiviteter i det offentlige rum. 
  
Hvad lægges der vægt på 
Ved prioritering af kulturstøtten lægges der vægt på: 

 Aktiviteter, eksperimenter og tiltag, der understøtter: 
nye fællesskaber og samarbejder  
børn og unges bidrag til kulturen 
kunst og kultur i byer og landskaber 

 Aktiviteter og arrangementer, der afspejler høj, professionel kvalitet 
samt kunstnerisk/kulturel kant 

 Projekter, der kan påvise medfinansiering i et større omfang 
  
Der ydes normalt ikke tilskud til 

 Aktiviteter og arrangementer der har fundet sted 
 Studierejser og ophold 
 Udgivelser og produktion af bøger, tidsskrifter, film, videoer m.v. 
 Ren kommerciel aktivitet 
 Drifts- og etableringsudgifter 
 Arrangementer af festlignende karakter, f.eks. havnefester, tivoli, 

cirkus m.v. 
 Religiøse og politiske arrangementer 
 Møder og foredragsvirksomhed 
 Aktiviteter der understøtter velgørende formål 

 
Hvordan søges der og beslutningskompetencen  
Ansøgninger kan sendes løbende og ansøgningsskema skal anvendes. 
 
Ansøgninger op til 25.000 kr. afgøres af afdelingschef/direktør 
Ansøgninger på 25.000 kr. og op til 50.000 kr. afgøres af 
udvalgsformanden 
Ansøgninger på 50.000 kr. og derover afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Udsat. 
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14. Evaluering af udvalget arbejde i 2019 
 
18/28388 
 
Beslutningstema:  
C:Drøftelsessag 
Evaluering af udvalgets arbejde i 2019. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller 

 At udvalget drøfter sagen. 
 
Sagsfremstilling:  
I forlængelse af Byrådets seminar i juni 2018 besluttede alle fagudvalg på 
møderne i juni 2018, at der årligt skulle ske en evaluering af udvalgenes 
arbejde i de respektive fagudvalg. 
 
Udvalget besluttede følgende spørgsmål i evalueringen: 
 

 Hvordan opleves den politiske arbejdsplads i udvalget? 
 Hvordan opleves samarbejdet med kollegerne i udvalget? 
 Hvad er forventningerne til administrationen? 
 Hvordan fungerer samspillet med administrationen? 

 
Det foreslås, at udvalget drøfter evalueringsspørgsmålene. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Sagen har ingen økonomiske eller erhvervsmæssige konsekvenser. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om kommunernes styrelse 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Drøftet. 
 
 
 

15. Status på De frie Kulturmidler 
 
18/22368 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Status på De frie Kulturmidler. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at 

 Orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til bemyndigelse er der truffet følgende afgørelser siden seneste 
opdatering: 
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- Tilskud på 7.000 kr. til Øernes Julemarked i Maritimt Center 
30.11.2019 

- Underskudsgaranti på 5.000 kr. til samtale-salon og artist talks på SAK 
14.11.2019 i tilknytning til udstilling i Kunsthal ved siden af 

- Tilskud på 20.000 kr. til boksestævnet Fight Night 1.11.2019 på 
Frederiksø 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Det pt. ikke disponerede beløb på De frie Kulturmidler fremgår af vedlagte 
oversigt. 
 
Bilag: 
Åben - Oversigt De frie Kulturmidler 2019 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

16. Orientering om Landsstævne 2021 
 
18/2611 
 
Beslutningstema:  
Orientering 
Orientering om det forberedende arbejde med Landsstævne. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

17. Meddelelser og orientering 
 
18/282 
 
Beslutningstema:  
Orientering. 
Meddelelser og orientering til udvalget. 
 
Sagsfremstilling:  
Udvalgsformanden: 

 Orientering om igangsætning af dialog frem mod ny placering af 
Danmarks Museum for Lystsejlads. 
 

Udvalgsmedlemmer: 
 
Direktøren: 
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 Status på Bibliotek og Borgerservice. 
 Drøftelse af inspirationstur for udvalget. 
 Fremtidig drift af Ribers Gård  - status. 
 Silverrudder – finansiering. 

 
 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2019:  
Taget til efterretning. 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 19:00 
 

 
Lars Erik Hornemann 
 

 
Anne Katrine Olsen 
 

 
Susanne Gustenhoff 
 

 
Johan Emil Rasmussen 

 
 

 
Søren Kongegaard 
 

 
Jesper Ullemose 
 

 
Steen Tinning 
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