Prioritering af projekter
Aktør
DGI

Besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 24/4 2018
Outdoor aktivitetsdage
Der er i årene 2018 og 2019 afsat 100.000 kr. til
Outdoor aktivitetsdage. DGI får 25.000 kr. for at
være projektleder.
Viborg Idrætsråd, Trail Arena og Viborg Kommune
bidrager med arbejdskraft.
Foreningsudviklingsforløb ifm. Outdoor
aktivitetsdage
I forbindelse med udviklingsprojekter ift. søplanen, ønsker Viborg Kommune at afsætte et
beløb øremærket til foreningsudvikling til
foreninger medvirkende til outdoor aktivitetsdag.
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Derudover er det hensigten at skabe en søfestival/sø-event (tidligst 2019). Gerne i
samarbejde med Teknik & Miljø.
Der ydes herudover kursustilskud inden for
gældende retningslinjer.
Opstart nye aktiviteter og nye foreninger i
forbindelse med Outdoor aktivitetsdag
Eksisterende foreninger skal have mulighed for
fagfaglig konsulentbistand/instruktion til opstart
af nye outdoor-aktiviteter som f.eks. SUP
(Standup paddle), Yoga, udendørs svømning, kano
og kajakhotel, outdoor fitness.
Der kan også være tale om inspirationsforløb med
fokus på overvægtige børn, seniorer og familier.
Konsulentbistand til selvorganiserede f.eks.
Facebook-grupper til etablering af formelle
fællesskaber og/eller foreninger.
Der ydes herudover kursustilskud inden for
gældende retningslinjer.
Foreningsudvikling
Der afsættes årlig 35.000 kr. til generel
foreningsudvikling. Viborg Kommune ønsker at
være ”afsender” og i samarbejde med DGI en del
af screeningsprocessen – kurserne bestilles hos
DGI.

Viborg Idrætsråd

Der ydes herudover kursustilskud inden for
gældende retningslinjer.
Netværk
Der afsættes i 2018 og 2019 75.000 kr. til
etablering af nye netværk og videreudvikling af
eksisterende indenfor håndbold, ridning og
pigefodbold.
VK opfordrer til, at der samarbejdes med DGI og
der er tæt dialog med Viborg Trail Arena omkring
udviklingen af MTB.
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Seniorer i bevægelse
Seniorer i Viborg Kommune skal have lettere adgang til at
udfolde sig aktivt. Vi ønsker at sætte fokus på en
helhedsindsats på seniorområdet, hvor vi med udgangspunkt
i folderen ”Gå i gang” forsøger at udbrede kendskabet til
igangværende aktiviteter på seniorområdet, samt får flere
foreninger med senioraktiviteter synliggjorte igennem ”Gå i
gang”.
Det forudsættes, at der er medfinansiering til projekterne
(som minimum krone til krone).
Seniorfolkemøde
Vi ønsker at sætte fokus på idrætsdelen af seniorfolkemødet
som afholdes på sØnæs i Snapstingsugen. På dagen ønsker vi
at invitere foreningerne med ”stærke aktiviteter” til at
fremvise hvad de kan -vi forestiller os f.eks. håndboldkampe,
krolf, gymnastik osv. Samtidig ønsker DGI at præsentere de
nyeste tendenser indenfor senioridrætten som inspiration til
foreningerne.
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Derudover vil vi oprette et idrætsforeningstelt tæt på
aktiviteterne. Tanken med teltet er at foreningerne kan have
hver sin stand og igennem denne præsentere deres udbud af
aktiviteter i lokalområderne. Konsulenter fra sundhedshuset
og DGI kan tænkes ind i dette telt og bidrage med
konsulentservice ift. foreningerne og den enkelte borger.
Det forudsættes, at der er medfinansiering til projekterne
(som minimum krone til krone).
Lokalområder/ boligselskaber
Fokus på særlige bydele med mange almene boliger. Der
arbejdes ud fra en model hvor boligselskaberne aktiverer
beboerne og viser lokalområdets faciliteter.
2018: GAME
2019: Ex. Viborg Sport- og Vandforum
2020: Ex. Houlkær
Det forudsættes, at der er medfinansiering til projekterne
(som minimum krone til krone).
Outdoor aktivitetsdage
Der afsættes 75.000 kr. til markedsføring, leje, instruktører,
Fitdeal og øvrig praktik.
Herudover er der afsat 25.000 kr. til DGI til projektledelse.
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Andre velfærdsområder
Det er vigtigt at inddrage flere velfærdsområder for at nå ud
og ramme flere målgrupper.
Eksempler på indsatsområder:
1) ”Sindssyg med sport” tilbud til psykisk
sårbare og diagnosticerede borgere (Bostøtte – Job &
Velfærd)
2) ”Viborg Søerne som ramme om idræt” + ”Leg ved søen”
delprojekter der skal invitere til mere bevægelse (Plan +
Natur og Vand, Teknik & Miljø)
3) ”Viborg Kommunes ansatte i bevægelse: Vi går forrest”
(Løn & personale - Økonomi & personale)
4) ”Foreningsparathed i børnehaven” tilbud til tosprogede
børn og forældre + ”Frivillig i forening  KLC”
(Fritidsvejledning + PPL – B&U)
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Det forudsættes, at der er medfinansiering til projekterne
(som minimum krone til krone).

Fællespulje
Puljen er tiltænkt projekter som endnu ikke er beskrevet eller
prioriteret. Det kan være initiativer fra foreninger, forbund,
virksomheder eller øvrige, som understøtter politikken.
Puljen kan også bruges delvist til foreningsudvikling.
Det forudsættes, at der er medfinansiering til projekterne.
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