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Referat – Oplandsudvalgsmøde – tema 2: Kultur og fritidstilbud 

 

Oplandsudvalget var tirsdag d. 20. oktober 2020 inviteret til en temadrøftelse 

om kultur og fritidstilbud i oplandsområderne i Aarhus Kommune. Mødet fun-

gerede også, som en opsamling på de to studieture, der blev gennemført i 

Hjortshøj og Tranbjerg d. 8 og 10 september 2020. I første halvdel af mødet 

d. 20. oktober deltog lokale repræsentanter fra to oplandsområder (Hjortshøj 

og Tranbjerg). I anden halvdel af mødet var det udelukkende Oplandsudval-

get, som drøftede input og temaer.  

 

Programmet for dagen: 

 

16.00 - 16.05 Velkomst v. Formand for oplandsudvalget 

Ango Winther  

 

16.05 - 17:30   Dialogmøde og gruppedrøftelser ud fra  

temaer  

 

17.30 -18.00 Pause og fælles aftensmad,  

Mange tak til deltagere fra Hjortshøj og Tran-

bjerg 

 

18.00-19.00 Oplandsudvalget drøfter input, temaer og 

anbefalinger 

 

 

I 1. del af mødet rokerede de faste gruppe rundt fra cafébord til cafébord, 

hvor de forskellige temaer blev drøftet.  

  

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 

Borgerservice og Biblioteker 

Aarhus Kommune 

Borgerservice og Biblioteker. 

Fællessekretariatet 

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 93 52 97 58 

 

E-mail: 

borgerserviceogbiblioteker@aar-

hus.dk 

Direkte e-mail: 

hbjma@aarhus.dk 

www.aakb.dk 

 

Sagsbehandler: 

Marianne Bjerg Hansen 
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Grupperne i første del af mødet var således:  

Gruppe Oplandsudvalg 

Byrådsmedlem 

Oplandsudvalg 

eksternt medlem 

Hjortshøj Tranbjerg 

1 Mette Skautrup Simon Axø Bjarne Bendtsen (Fællesråd 

og Multihusfonden) 

Regitse Rans (Fællesråd) 

Morten Mølgaard  

(AIA Tranbjerg) 

2 Ango Winther Heidi Hjort Thue-

sen 

Karen Woer  

(Landsby Forum) 

 

Stina Christiansen 

(Tranbjerg Tidende) 

3 Annette Poulsen Peter Vestergaard 

 

 

Mads Fredberg (Multihus Støt-

teforeningen) 

Ove Nielsen (Landsby Forum) 

Helle Søby Degn (Tranbjerg Bør-

nenes Venner) 

4 Almaz Mengesha Flemming Larsen Jan Kølbæk (FDF Hjortshøj) 

Thomas V. Andersen (Vimby) 

Charlotte Pless (Kulturhusgrup-

pen) 

5 Gert Bjerregaard Marianne Levinsen Mikkel Ottow (Kulturforeningen 

HØJ) 

Jørgen Halle (Fællesrådet) 

 

 

 

Ved hvert cafébord blev et af de fem temaer drøftet. Og ved hvert cafébord 

var der en bordvært samt en planche med hjælpespørgsmål.  

 

Temaerne, som grupperne drøftede var:  

 

1. Lokale Fællesskaber, sammenhold og fælles identitet  

2. Mangfoldighed og sammenhæng i kultur- og fritidstilbuddene  

3. Fælles rammer, møde- og samlingssteder - ude og inde  

4. Frivilligt engagement og lokale ildsjæle  

5. Unge i oplandet  

 

Under hvert tema blev der taget afsæt i følgende spørgsmål:  

Hvad fungerer godt allerede? 
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Hvad fremmer ‘x’? 

Hvad kunne vi ønske os mere af? 

Hvad kunne vi ønske os mindre af/helt lukke for/stoppe med at 

gøre? 

Er der noget helt nyt vi kunne drømme om at realisere? 

Hvad kan Aarhus Kommune gøre for at understøtte? 

 

Efter hver gruppe havde drøftet de 5 temaer blev der samlet op i plenum. De 

væsentligste input er sammenfattet nedenfor:  

 

1. Lokale Fællesskaber, sammenhold og fælles identitet  

• Kommunikation: Ikke alle bruger Facebook. Hvilke kanaler 

skal man bruge til at kommunikere arrangementer ud? De 

unge og de ældre.  

• Der mangler en fælles opslagstavle.  

• Hvordan siger man velkommen til nye? Velkomstpakker 

kunne være en mulighed. 

• Dialog med sportsforeninger: Få skabt en fælles identitet. 

• Hold fast i særkender for de enkelte lokalområder. 

• Nedbrydelse af ”siloer”: I stedet se på helheden. 

2. Mangfoldighed og sammenhæng i kultur- og fritidstilbuddene  

• Ønske om flere kreative tilbud. Det er godt, når kunsten og 

de kreative får plads.  

• Hvordan får man overblikket over tilbud? 

• Et kontingent med mange muligheder: Pas på, at det ikke 

bliver på bekostning af at være medlem og frivillig et sted. 

• Fysiske rammer både inde og ude: I centrum af byen og 

ikke i udkanten. 

• Det er svært at finde frivillige, der bliver ved.  

• Der skal også være uforpligtende fællesskaber. 
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3. Fælles rammer, møde- og samlingssteder - ude og inde  

• Der er mange steder og lokaler, som måske kan udnyttes. 

bedre. Lokalcenter, svømmehal, som kunne bruges uden for 

kommunal regi. Mere uorganiseret brug.  

• Flere har opfattelsen af, at det er nemmere at få opbakning 

til sport end til kulturelle tiltag. Det er support, når det er 

sport.  

• En opmærksomhed på, at det kan være tungt og svært at 

møde Aarhus Kommune. Der er brug for hurtigere ekspedi-

tion. 

• Thisted model: Udekørende service.  

• Mere understøttelse af ikke-idrætsformål. 

• Bevare attraktive grønne mødesteder i oplandet (ikke be-

bygge det hele) 

• Optimering af mødesteder, både inde og ude.  

• Mindre søjleinddeling, men mere synergi og udnyttelse af lo-

kale på tværs. 

• Hvis der bygges i oplandet, så skal der være fokus på at 

lave multifunktionelle faciliteter, som kan bruges 24/7. 

4. Frivilligt engagement og lokale ildsjæle  

• Styrke fællesskab – fællesskabsfølelse lokalt.  

• Hvordan sikre vi, at man som frivillig ikke går død? Hvordan 

kan vi som kommune styrke det? Hvordan kan vi under-

støtte borgere?  

• Realisere noget omkring fonde: Kan kommunen og lokal-

samfund være partnere? 

• Sammenspillet mellem frivillige – mindre formaliseret.  

• Samarbejde på tværs og derved udnytte kompetencer. 

• Der er brug for en lokal koordinator (spare Aarhus Kom-

mune og lokale kræfter) 

 

5. Unge i oplandet  
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• Hænge-ud-steder på de unges præmisser: Mødesteder 

uden voksne. 

• Give de unge et ansvar og et ejerskab.  

• Favne de unge – og tro på, at det kan de godt. 

• Dialog med de unge.  

• Rum til de unge både inde og ude – fleksibilitet. 

• Afdække de unges behov.  

• Der er for få ressourcer til ungdomsarbejde. 

 

Referat fra 2. del af temamødet 

I anden del af temamødet var der først et kort oplæg fra Marianne Levinsen 

og Simon Axø, som fortalte om deres input og tanker af henholdsvis Hjorts-

høj og Tranbjerg (jf. studieturene).  

 

På baggrund af input fra borgerne på de 5 temaer samt oplægget fra Mari-

anne Levinsen og Simon Axø drøftede Oplandsudvalget:  

1. Hvad er det vigtigste vi tager med fra hvert tema? 

2. Hvad kan Aarhus Kommune gøre for at understøtte dette? 

 

Efter gruppedrøftelserne var der en fælles opsamling i plenum. Hovedpunk-

terne for dette fremgår i punktform nedenfor:  

 

Gruppe 1)  

 

• Der er en kæmpe identitet i at være fra et bestemt område. Der er 

en stedlig identitet.  

• Der er et ønske om flere tilbud lokalt.  

• Hvordan kan eksisterende bygninger udnyttes bedre? Er løsningen 

altid at bygge mere? Eller kan vi tænke på at bruge rammerne på en 

bestemt måde? 

• Det er vigtigt at huske at bygge til opbevaring, så man kan have sin 

ting et sted. Vigtigt med en ”buffer” når man bygger.  

• De unge har brug for eget lokale, og de vil gerne ”skifte scene” – så 

de ikke skal være på skolen, når de har fri.  
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• Forvaltningen, som medspiller. Hvordan understøtter kommunen og 

hjælper videre?  

 

 

Gruppe 2) 

• Der er mange rammer, men man kan først se dem når man kommer 

ind. 

• Tænke de fysiske rammer sammen. 

• Det er vigtigt at have fokus på koblingerne mellem de mange tilbud. 

• Højere grad brug for at ”krydsbestøver” hinanden. Der hvor der er 

nogle der vil det samme. 

• ”By pedel”/stifinder, som vil kunne hjælpe. 

• Balance mellem lokalt ejerskab samtidigt med, at andre også skal 

have ejerskab til samme lokale. Det er vigtigt at have sit eget rum til 

sine ting. Det er vigtigt, at den enkelte gruppe får hjemligheden.  

• Gruppen 12-16 årig er svært at få fat i. Hvad er det, der gør, at de er 

svære at få fat i? Udfordringer ved, at klubben også ligger på skolen.  

• Forslag om at køre en campingvogn ud til de unge, også se om det 

er godt efter en måned.  

• Fra borger til kommune: Nogle gange vender pilen også den anden 

vej. Det er vigtigt at have opmærksomhed på, når pilen går den an-

den vej.  

• Kommunen vil også gerne noget med områderne – hvordan facilite-

ternes denne dialog.  

• Elektronisk velkomstpakke når man flytter indenfor kommunen.  

 

 

Afslutningsvis fremlagde Maibritt Møller forslag til proces og mødeplan for 

det videre arbejde i Oplandsudvalget. Mødeplan og proces blev godkendt 

med det forbehold, at en ny dato for det afsluttende møde skal undersøges, 

da Anette Poulsen er forhindret på den foreslåede dato. 


