
Dagsorden 
Møde i OmrådeForum 2019 
 

Tid: 4. december 2019, kl. 17.00-19.00 | Sted: Munkestræde | Mad: Ja | Tilstede: Johnni Balslev, Mette 

Drøhse (borgerrep), Jens Engstrøm (grundejerrep.), Peter Mouritsen, Morten Refskou (Administration), 

Palle Fischer [C], Niels Christian Nielsen [A], Jens Munk [Løsg.], Fmd. Flemming Madsen [A] (Politisk rep.)| 

Afbud: Dorte Hoff Erichsen (grundejerrep.) 

Jesper José Petersen, projektleder for Liv i min By, Helle Baker, Plan og Udvikling.  

  

Velkommen - orientering 
Generel information om Liv i min By, link til områdefornyelsesprogrammet: https://bit.ly/2P5XfNg 
Der vil blive uddelt et printet eksemplar til mødet. 
 
Status for Klosterplads og Frederiksgade - Orientering 
Totalrådgivningen for anlæg af Frederiksgade, trappen ved Klosterplads og ny belægning ved Klosterstræde 
er vundet af LandPlus Landskabsarkitekter og NIRAS. Vi har tidligere brugt Land plus og ser frem til 
samarbejdet. Der ligger forskellige delopgaver der knytter sig til området, herunder fornyet bearbejdning af 
et samlet dispositionsforslag for Klosterplads. Delopgaverne vil blive gennemgået på mødet samt et årshjul 
for aktiviteter i 2020. 
 
Bilag: Link til dispositionsforslag: https://bit.ly/2Yl3QI1. Der vil blive uddelt et printet eksemplar til mødet. 
 
Bevægelse, projektkatalog 2020   
Beslutningstema 
Beslutning om gennemførelse af 5 forskellige bevægelsesaktiviteter i løbet af 2020.  
Projektledelsen indstiller at: 
Projektkataloget vedtages 
Sagsfremstilling   
Ifølge områdefornyelsesprogrammet skal der være et særligt fokus på bevægelse indenfor området der er 
udpeget til områdefornyelse. Der har i løbet af 2016 og 2017 været afholdt forskellige aktiviteter sammen 
med skoler i bymidten, ligesom der også er udarbejde en rute med forskellige aktiviteter, der henvender sig 
til børn i børnehaver og indskolingen. 
 
Nærværende projektkatalog er udarbejdet af Kultur og Fritidsafdelingen i Svendborg Kommune, som også 
vil være de bærende kræfter i gennemførelsen af aktiviteterne, i samarbejde med forskellige foreninger og 
organisationer. Kataloget indeholder fem projekter: 
 

Navn Aktivitet Organisering Målgruppe Hvornår Budget  

Svendborg 
danser 

Dans på 
Møllergade/lilletorv 

SPULT Unge og voksne Maj 15.000 

Tumble Run 
2.0 

Springgymnastik 
gennem byen 

BDFL, SPULT 
og Liv i min 
By  

Børn op til 15 år, 
forbipasserende 

Maj 25.000  

https://bit.ly/2P5XfNg
https://bit.ly/2Yl3QI1


Workshops i 
byen 

Forskellige 
træningsformer 

BDFL og 
SPULT er 
opsøgende 

Alle April - august 35.000 

Svendborg 
By Night 

Motions - natteløb BDFL, DGI og 
løbeklubber 

Alle der må 
være oppe efter 
00.00 

September/oktober 50.000 
 

Urban 
Surfing 

Glidebane et sted i 
byen 

KATAPULT Børn og unge maj 75.000 

 
Ordbog:  
BDFL: Bevæg dig for Livet er et samarbejde mellem DGI/DIF og Svendborg Kommune. Samarbejdets mål er 

at få flere mennesker til at være fysisk aktive i formelle og uformelle sammenhænge. Til det formål er der 

ansat en breddeidrætskonsulent, som er i Kultur og Fritid og er den løbende kontakt til Liv i min By. BDFL 

kører frem til december 2022. 

SPULT: Svendborg Sport- og Kulturfestival er dels en årligt tilbagevende festival samt et netværk der 

arbejder på tværs af Svendborgs aktører inden for idræt, bevægelse og kultur. Konkret er der to mand 

ansat til at drive projektet. Projektet medfinansieres af og udføres i samarbejde med DGI Fyn, Svendborg 

Kommune og Svendborg Gymnastikforening. 

KATAPULT: Projekt KATAPULT, hører under SPULT og er et forløb for unge mennesker mellem 15-25 år, der 
dels indeholder undervisning, workshops og sparring og mulighed for at føre et projekt efter eget valg ud i 
livet med SPULT som underviser og støtte.  
 
Bilag: Projektkatalog 
 
Bylivspuljen 
Der er indkommet to ansøgning til den lille bylivspulje på 10.000, som der skal tages stilling til hvorvidt man 
vil støtte: 

1. Titel: Runway for all aliens. Kunstevent i Brogade i løbet af januar 
2. Titel: Den store bølge. Gavlmaleri i krydset ved Dronningemaen og Møllergade. Projektet er 

udenfor områdefornyelsens afgrænsning og ansøger er informeret om, at man ikke må forvente 
tilsagn. 

Bilag: Runway for all aliens + Den store Bølge 
 
Interessentrepræsentanter 
Beslutningstema 
Udpegning af to interessentrepræsentanter for den kommende periode 2020. 
Projektledelsen indstiller at: 
Der peges på minimum to repræsentanter. 
Sagsfremstilling   
Ifølge områdefornyelsesprogrammet skal der i OmrådeForum være to interessentrepræsentanter – 
udpeget af det øvrige OmrådeForum. Interessentrepræsentanter har indtil videre været: 
2015-2016: Jakob Kramer, Udviklingsdirektør SG-huset og Jens Christians Møller butiksindehaver i Møller 
gade og næstformand Shopping Svendborg. 
2017-2019: Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum og Lars Aagaard, restauratør ved bl.a. 
Klosterplads. 
2020: -  
 

 



Eventuelt 





Den Store Bølge 
                et maritimt gavlmaleri i Svendborg 


Gavlmaleriets placering
I vejkrydset Møllergade - Dronningemaen er der på den ene side af krydset en ca. 75 
kvadratmeter stor gavl og på den anden side en lille plads, hvor der er placeret en 8 meter 
høj skulptur “Cubo Nero”, en terning stående på højkant, skabt af kunstneren Jørn Larsen 
i 1983 i sort granit. 
           Havnegade støder op til pladsen hvor der er den Italienske restaurant “La Pupa”, 
som om sommeren tilbyder fortovsservering. 
           På Havnegade er der også et større bygningskompleks som rummer en Katolsk 
kirke og en række kontorer med forskellige frivillige foreninger og virksomheder. 
           På resten af “Cubo Nero” pladsen og omkring vejkrydset er der bebyggelse med 
huse med lejligheder til beboelse og forretninger i stueplan.  
           Gaden Dronningemaen er en af Svendborgs hovedfærdselsårer som i forbindelse 
med et større gadegennembrud ved Møllergade 84A, har efterladt en meget markant og 
synlig gavl ud mod vejkrydset. 
           Gavlen er 10 X 10 meter stor, og er med sin placering nær havnen og det der 
planlagte Maritime Akademi, oplagt at bruge til en seværdig maritim oplevelse i det 
offentlige rum. Gavlen ligefrem indbyder til et fabulerende, identitetsskabende malet 
kunstværk, der fortæller en historie om det dramatiske og spændende liv til søs. 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Rembrandt’s Middelalder Motiv


Rembrandt Van Rijn (1606 - 1669) malede motivet “Kristus i stormen på Genezaret 
sø” i 1633, et berømt maleri ud af de næsten 600 malerier han satte sin signatur på. 
Maleriet er et af mere end 60 religiøse motiver han nåede at male igennem sit liv. 


Maleriet er hans eneste hvor han har brugt et maritimt motiv.
Maleriet er 160 X 128 cm stort - olie på lærred - og det hang indtil 1990 på Gardner 


kunst Museet i Boston, hvorfra det blev stjålet. Maleriet er endnu ikke fundet - den tomme 
ramme hænger stadig på museet - Maleriet er vurderet til 300.000.000 $ og der er en 
stående dusør på 5.000.000 $ i findeløn. 


Vi ser i motivet Jesus sidde i båden med 14 mand ombord lige før han rejser sig for 
at dæmpe stormen. Det forlyder at et af besætningsmedlemmerne er Rembrandt selv, det 
skulle være ham der som den eneste ombordværende kikker ud på beskueren, med den 
ene hånd på sin kasket og med den anden hånd i et godt tag på et af skibets vanter. 
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Det nutidige Gavlmaleri Motiv


Inspireret af Rembrandt’s motiv, har Niels Jongdahl malet ovenstående Parafrase 
over “Kristus i stormen på Genezaret sø” og dermed udført en nyfortolkning af det 
dramatiske maleri, som lige så godt kunne forestille en tilsvarende nutidig situation i 
blæsevejr, i krapbølger, i farvandet ud for Svendborg.


En kulturby som Svendborg mangler et spetakulært maritimt gavlmaleri, der 
signalere at vi også er en stolt Søfarts By - det vil dette projekt råde bod på!
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Det nutidige Gavlmaleri Motiv
Motivet er bygget op om Rembrandt’s tidstypiske fiskebåd som på datiden var en 


klinkbygget træbåd omkring 8 meter lang, 2,5 meter bred og 1,5 meter høj. Man kunne ro 
båden med 2 årer på hver side eller bruge sejl og der var plads til 10 - 15 passagerer.


Den bibelske legende om Jesus i stormen på Genezaret sø:
En dag gik Jesus om bord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem: »Lad os 


tage over til den anden bred af søen.« De lagde så fra land. Mens de sejlede, faldt han i søvn. En 
hvirvelstorm fór ned over søen, der kom store bølger og de tog vand ind og var i fare. De gik da hen 
og vækkede ham og sagde: »Mester, Mester! Vi går under!« Han rejste sig og truede ad stormen og 
bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. Han sagde til dem: »Hvor er jeres tro?« Forfærdede og 
forundrede sagde de til hinanden: »Hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø?« 


Legenden handler bl.a. om tillid og tro - egenskaber som alle sømand må være i 
besiddelse af, fra de betræder dækket på ethvert skib, til de afmønstrer igen.


- Er der tillid til at båden er solid og stærkt bygget?
- Er der tro på styrmandens evner og færdigheder vil bringe båden sikkert i havn?


Gavlmaleriet “Den store bølge” kan, udover at være en historisk fortælling, også 
betragtes som en nutidig metafor, hvor båden og dens passagerer illustrerer nogle af de 
uundgåelige “storme” som alle mennesker vil opleve igennem livet på mange planer.


Maleriet vil også illustrere maritime værdier og traditioner og det vil ære og 
beundre de Danske sømænd og kvinder, som til alle tider besejler de syv verdenshave. 


Maleriet vil endvidere referere og portrættere noget af det øvrige liv der udfolder sig 
i havet -  specifikt i farvandet ud for Svendborgsund. 


Vi har spejlvendt Rembrandt’s motiv, således at skibet sejler ned mod Svendborg 
havn og det nye Internationale Maritime Akademi der snart vil blive bygget der. 


Vi har opdateret skibet, ved bl.a. at udstyre det med et bovspryd, og der vil 
yderligere blive tilført relevante maritime symboler og genstande på skibet. 


Vi bevarer Rembrandt’s persongalleri med deres positurer og placering og hele 
kompositionen med båd, rig og vejr og ændrer ikke på de primære, unikke kunstneriske 
elementer der er i det fantastiske maleri fra 1600´tallet. 


Personernes ansigter derimod vil vi ændre således at besætningen på skibet kommer 
til at bestå af historiske og berømte Danske sømænd  “fra Tordenskjold til Kløvedal”. 


Vi beholder det dramatiske udtryk som Rembrandt har i sit maleri, men udvider 
kompositionen og gør plads til at male måger der flyver i himlen og forneden på gavlen 
og på det lange murværk vil vi, udover et oprørt hav, male sømærker, havdyr, fisk, o.m.a.
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Tidsplan
Forår 2019:                       Udarbejdning af skitseforslag.
                                           Skrive kontrakt med ejerkredsen af gavlen.
                                           Indhente tilbud på bundarbejde og efterbehandling.
                                           Indhente tilbud på stillads.
                                           Samle en gruppe interessenter der kan agere som bestyrelse.
                                           Udarbejde en projektbeskrivelse.
                                           Få et CVR nummer og oprette en Bank konto til projektet. 
                                           Ansøge Svendborg kommune om de nødvendige tilladelser.
                                          
Sommer 2019:                  Engagere en professionel fundraiser
                                           Fundsansøgninger og opsøgning af sponsorer.
                                           Udarbejde detaljerede arbejdstegninger.


Efterår/vinter 2019/20:    Fundsansøgninger og donationer til finansiering af Projektet.


Foråret 2020:                     Opstilling af stillads og etablering af et kreativt skurvogns miljø. 
                                            Gavlen sandblæses, hæftepudses, armeres og finpudses. 
                                            Svendborg Malerlaug bundbehandler gavl og murværk. 
                                            “Træningslejr” på SESG i indøvning af maleteknikkerne. 


Sommer 2020:                   Optegning og maling af motiv og detaljer.                                                                                      
                                            Graffiti beskyttende og UV-filtrerende klar-lak påføres.


                                            Fernisering og fest foran gavlen afslutter hele projektet.
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Projektets bestyrelse


Projektleder - kunstnerisk ansvarlig ....................................Dekorationsmaler Niels Jongdahl


Ejerkredsen af Husgavl........................................Pensioneret Borgmester Jens Møller Madsen


Beboer/initiativgruppen “Mit Torv” i Møllergade...............Entreprenør Henning Sundwell


SIMAC - Svendborg Internationale Maritime Akademi.................Direktør Jesper Bernhardt


SESG - Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier.....................................Direktør Allan Kruse


Kunstnerisk konsulent - City-Coach.................................................Kreativ Coach Dorte Have


Juridisk konsulent......................................................................................Advokat Jakob Thrane


Økonomisk konsulent - BDO revisionsaktieselskab.....Revisor Jørn Skaarup Christiansen


Arbejdsbeskrivelseo
            Opstilling af bredt murerstillads med udvendigt trappetårn. 
            Gavl og murværk får en ny og omfattende bundbehandling med sandblæsning, 
armeret pudsning, spartling, grunding og påføring af 2 - 3 gange bundfarve af 
Akrylmaling, udført af et murerfirma og flere Malerfirmaer fra Svendborg Malerlaug. 
             En uge før vi begynder på selve gavlen afholder vi et maleteknisk “Rembrandt” 
kursus for dekorationsmalerne på Erhvervsskolens malerafdeling på Porthusvej. 
Derudover vil vi indbyde 2 interesserede elever fra Malerafdelingen til at deltage og vi 
opsøger og tilbyder 2 grafittimalere fra streetart miljøet i byen til at være med i projektet. 
             Motivet optegnes ved hjælp af kvadreringsteknik og males i en naturalistisk stil i 
ydmyg respekt for Rembrandt og hans kunstneriske formåen. Vi bruger udelukkende 
Golden UV bestandige 100 % Akrylfarver til alt det dekorative malerarbejde. 


              Efter udført bundbehandling, forventes det at tage ca. en måneds arbejde (1000 
arbejdstimer) for 5 professionelle dekorationsmalere og 2- 4 praktikanter fra SESG og 
streetartmiljøet at optegne, male og færdiggøre motiv og dekoration på gavl og halvmur. 


              Alt lakeres med klar akryl-lak, en såkaldt “beskyttelsesfilm”, og der afsluttes med 
en oliebaseret antigrafitti og UV bestandig halvblank klar-lak som sprøjtepåføres.
               Professionelle Malerfirmaer fra Svendborg Malerlaug udfører den afsluttende 
klarlakering. 


              Der ydes 10 års garanti på det færdige arbejde. 
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Økonomi
Projektet “Den Store Bølge” skal financieres af fondsmidler og donationer og det er vores 
forventning at en professionel fundraiser vil kunne løfte opgaven på et halvt år til 3/4 år, 
samtidig med at vi går i medierne med historien og anmoder og ansøger om frivillige 
donationer fra intressenter. 
Vi vil lave en aftale med fundraiseren om at det % mæssige provenu vedkommende skal 
have for opgaven først bliver udbetalt når hele projektet er fuldt finansieret. Det gælder i 
øvrigt for resten af de honorarer vi måtte skulle betale i forbindelse med projektet - de kan 
først komme til udbetaling ved den fulde finansiering, som forventes at være på plads i 
marts/april måned 2020. 
For at Projektlederen ikke skal blive beskattet af fundsmidlerne vil vi lave aftaler om at 
alle økonomiske bidrag først bliver sat ind på projektets bankkonto i begyndelsen af 2020, 
således at samtlige økonomiske transaktioner foregår i projektets planlagte 4 måneder 
lange periode i juni/juli/august/september 2020. 
Den bankkonto der er tilknyttet projektet vil blive udstyret med en klausul, der sikrer 
gennemskuelighed ved bl.a at kræve at der skal være mindst 2 medlemmer af bestyrelsen 
som godkender alle økonomiske transaktioner.


Når projektet er afsluttet engang i efteråret 2020 og vi har holdt fernisering, ryddet op og 
alle regninger er betalt, så vil vi indsætte et eventuelt overskud på en nyoprettet special 
fond til almennyttige formål, som vil have en fundats til fremme og støtte af kunstnerisk 
udsmykning i Svendborg bys offentlige rum.


Budget
Leje af 2,2 m. bredt murerstillads i 3 måneder - incl. forsikring...............................60.000,-kr.
Sandblæsning og armeret pudsning af gavl +
Maleteknisk opbygning og bundbehandling samt afsluttende lakering..............250.000,-kr.
Lønudgifter til udførelsen af den dekorative maling af motivet:
5 dekorationsmalere som hver arbejder 200 timer a’ 250,-kr................................   250.000,-kr.
Dekorationsmaling og lak..............................................................................................70.000,-kr.
Udstyr - materialer - værktøj .........................................................................................20.000,-kr.
Skurvogn ..........................................................................................................................10.000,-kr.
Honorarer, gager, gaver og events.........................................................:.......................50.000,-kr.
Fundraising ....................................................................................................................100.000,-kr.
Efterbehandling og vedligeholdelse af gavl i en 10 årig periode .............................50.000,-kr.
Belysning af gavlen..........................................................................................................50.000,-kr.
Samlede udgifter....................................................................................................ialt: 910.000,- kr.


Dertil lægges en sikkerheds buffer på hele tilbudssummen på 10%


Samlet pris for hele projektets gennemførelse ....................................................1.000.000,-kr.
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Udvalgte udsmykningsprojekter med Niels Jongdahl


ET MARITIMT GAVLMALERI I SVENDBORG �8







Udvalgte udsmykningsprojekter med Niels Jongdahl


1992-94: Navigationsskolen Svendborg - farvesætning og udsmykning af gangarealer og lokaler


1999     : Riddersalen på Christiansborg Slot i København - renovering af loftmalerierne o.m.a.


2003-04: Politistationen i Svendborg - udsmykning af gangarealerne i to etager


2005.    : Kold College Odense - udsmykning af fællesrummet på kollegiet


2007-18: Restaurant Børsen i Svendborg - diverse udsmykninger og Trompe L’oeil malerier


2009     : Otto Frello gavlmalerier i Varde - chefmaler for 200 kvadratmeter finurlig facade kunst


Film om Frello gavlene: http://media.videotool.dk/?vn=25_2013092409360776730166838617


2014     : TECH Svendborg - udsmykning af hovedindgangen


2015-17: Svendborg Tekniske Gymnasium - frise om Menneskehedens teknologiske historie 


2017-19: Svendborg Handels Gymnasium - 150 x 1,2 meter grafisk frise i skolens storrum


www.nielsjongdahl.dk


Niels Jongdahl er uddannet Bygningsmaler i 1973.


Videreuddannet i 1975 til Diplommaler fra Odense Tekniske Skole.


Uddannet Dekorationsmaler 1999 fra Raadvad Bygnings & Bevaringscenter i København.


Siden 2003 deltaget i den prestigefyldte internationale dekorationsmalersammenslutning 
SALON - www.salonforever.se 


35 år på Svendborg Erhvervsskole som Malerfaglærer, Afdelingsleder og Huskunstner. 
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Kontakt oplysninger


Projektleder Niels Jongdahl                                        Atelier og Projektkontor
Møllergade 91A 2.sal                                                    Lokale 343
5700 Svendborg                                                             Svendborg Erhvervsskole
Mail: njongdahl@gmail.com                                        Skovsbovej 43
Mobil: 2122 0352                                                            5700 Svendborg            
                                                                                          Mail: nj@sesg.dk                                                                                          


Projektets CVR nr. - 40586504.                                    Nordea Bank konto: - 2680 6899936165
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Projektkatalog 
Følgende katalog er en samling af ansøgninger til Bevægelsespuljen i Liv i min by. Ansøgningerne er 


udarbejdet af Kultur og Fritid samt SPULT. 


Den samlede ansøgte sum er på 200.000 og fordelt over fem projekter. 


 


  







   


 


Titel 
Svendborg Danser 


 


Projektidé 


Sydfynske danseforeninger går sammen om at præsentere og synliggøre dansetilbud for voksne på 


Sydfyn. Konkret etableres dansegulv på Lilletorv/Møllergade, hvor der under SPULT festival dels på 


skift laves danse workshops og opvisninger og dels fortælles om de tilbud der findes for danseglade 


sydfynboer. 


 


Baggrund for projektet 


Projektet har de seneste 2 år eksisteret under SPULT festival med henholdsvis 3 og 5 foreninger 
repræsenteret og på foreningernes eget ønske skal projektet fortsætte.  


 


Målgruppe 


Unge og voksne der danser eller ønsker at komme i gang med at danse i forening.  
 


Formål 


At synliggøre tilbud indenfor dans på Sydfyn samt at øge kendskabet og samarbejdet på tværs af 


danseforeninger.  


 


Mål 


At øge antallet af aktive i danseforeningerne på Sydfyn samt at skabe liv og anderledes aktivitet i 


Svendborg. Samtidig er målet, at der skabes kontakt mellem foreninger således, at lignende 


fællesdans-arrangementer kan etableres på eget initiativ. 


 


Succeskriterier 


 At 8 danseforeninger har deltaget i projektet 


 At de deltagende foreninger får hjælp til promovering af egen forening 
 At de deltagende foreninger oplever vækst og interesse 


 


Organisering 


SPULTs projektledere er overordnet koordinator og står for uddelegering af opgaver ifm eventen.   


 


Tids- og handleplan 


Dec. 2019    Møde med interesserede foreninger 


Feb. 2020    Antal deltagende foreninger afklaret 







   
April 2020    Formidling af eventen - SPULTs SOME platforme 


Maj 2020    Afvikling til SPULT 16. maj 2020 


Juni 2020    Evaluering 


 


Økonomi 


Der søges om 15.000 kr. til projekt Svendborg Danser 


Afhentning, leje og kørsel af gulv    5000 kr.  


Leje af musikanlæg            5000 kr. 


Videodokumentation på dagen        4000 kr.  


Uforudsete udgifter            1000 kr.  


 


I alt                     15.000 kr  


  


 


 


  







   


 


Titel 
Tumble Run 2.0 


 


Projektidé 
Med en idé om at skabe en aktivitet, der viser gymnastikken frem på en ny måde etableres en lang 
springbane gennem byen. Tanken er, at alle skal kunne prøve banen, som etableres så der er 
udfordringer for alle aldre. Samtidig er tanken, at der er deltagere på et højt niveau, der kan vise, 
hvordan gymnastik på højt niveau ser ud. 
 


Baggrund for projektet 
Baggrunden for projektet er et ønske om at skabe synlighed omkring gymnastikken i nye rammer samt 
et ønske om at lave en event, hvor der er let tilgængelighed og høj synlighed. Ydermere ønskes at følge 
op på sidste års event. Således har vi år PR-materiale og erfaring, der kan sættes i spil til Tumble Run 
2.0 
 


Målgruppe 


Primær målgruppe er børn mellem 2 og 15 år samt springgymnaster i alle aldre 


Sekundær målgruppe alle handlende 
 


Formål 
Formålet er at skabe en sjov, underholdende og anderledes aktivitet for alle (primært børn 
og barnlige sjæle), hvor gymnastikken bliver vist frem i bybilledet på en ny måde. Samtidig 
er formålet at skabe samarbejde på tværs af sydfynske gymnastikforeninger samt efter- og 
højskoler.  
 


Mål 
Målet er at deltagerne får en sjov og overraskende oplevelse i et bynært miljø, hvor bevægelse er i 
fokus. Et andet mål er også at vise, hvordan byen med få midler kan  forvandles til et sted hvor 
bevægelse er i fokus.  
 


Succeskriterier 
 At gymnastikforeningerne oplever stor interesse for eventen 
 At gymnastikforeningerne får mulighed for at formidle deres foreningstilbud 
 At 500 børn og barnlige sjæle gennemfører banen  


 


Organisering 
SPULTs projektledere står for den overordnede projektplan, mens detailplanlægningen lægges ud til 
gymnastikforeningerne/efter-  og højskoler, der kommer til at afvikle på dagen. Planlægningen er et 
samarbejde mellem BDFL, LIMB og SPULT festival.  
 







   


Tids- og handleplan 
December 2020        Foreninger og høj-/efterskoler kontaktes 
Februar 2020            Deltagende og ansvarlige er fundet 
April 2020            Udstyr og detailplan for banen er lavet 
Maj 2020            Afvikling til SPULT festival 
Juni 2020            Evaluering med deltagere 


                      


Økonomi 


Der søges om tilskud på 25.000 kr.  


Fragt og leje af redskaber        10.000 kr 


Videodokumentation            5.000 kr.  


Markedsføring op til eventen        2.000 kr.  


Indkøb til banen (genanvendeligt)    8.000 kr.  


I alt                     25.000 kr.  


 


 


 


 


  







   


 


Titel 
Workshops i byen 


 


Projektidé 
Med en idé om at skabe aktivitet og få vist sydfynboer, hvad byens rum kan ift. bevægelse afholdes 6 
workshops fordelt fra marts til oktober med forskellige træningsformer. Workshop tanken er 
inspireret af flere østlige landes måde at bruge byens rum på. Aktiviteten kan være alt fra Thai Chi og 
Yoga til boldspil på aftegnede områder i byen eller forskellige former outdoor træning.  


 


Baggrund for projektet 
Baggrunden for projektet er et ønske om at skabe synlighed omkring byrummets mulighed for alsidig 
bevægelse. Samtidig fungerer det som sparring på tværs af foreninger i forhold til inspiration til den 
daglige træning. 


 


Målgruppe 


Målgruppen afhænger af workshoppen - således vil der både være aktiviteter henvendt til børn, unge 


og voksne.  


 


Formål 
Formålet er at sætte bevægelse i nye miljøer i fokus og få vist byens besøgende en 
overraskende form for bevægelse på dagen. Samtidig er formålet at få skabt nysgerrighed 
omkring forskellige bevægelsesgenrer, der alle er tidssvarende og relevante i forhold til de 
omgivelser, de bliver lavet i.  
 


Mål 
Målet er at deltagerne får en god og meningsfuld oplevelse, og at der bliver inspireret til 
bevægelse hos udøvere samt givet inspiration til aktive undervisere i foreninger på Sydfyn.  
 


Succeskriterier 
 At 6 workshops er afviklet oktober 2020 


 Qi Gong (april 2020) 
 Urban Dance (maj 2020) 
 Cross-fit (juni 2020) 
 Yoga (august 2020) 
  
 ... 


 


Organisering 
BDFL-konsulent og SPULT projektleder står for i samarbejde at etablere kontakt til foreninger, der kan 
varetage eller deltage i workshops. Der vil som udgangspunkt blive brugt lokale kræfter, men 
nationale kompetencer kan trækkes ind såfremt det anses at være bedst i projektet.  
 







   


Tids- og handleplan 


December 2020        Workshops fastlægges 
Februar 2020            Locations og dato er fastlagt  
Marts 2020            PR færdig - markedsføring som samlet pakke 
April - oktober 2020        Afvikling                 


 


Økonomi 


Der søges om tilskud på 35.000 kr.  


Honorar til ansvarlig forening        10.000 kr 


Videodokumentation            10.000 kr.  


Markedsføring op til eventen        10.000 kr.  


Indkøb til workshops            5.000 kr.  


I alt                     35.000 kr.  


  







   


 


Titel 
Svendborg By Night-run 


 


Projektidé 
Et motionsløb der har start og mål i zonen for Liv i min by. Motionsløbet afvikles fra kl.23:55 af, og 
foregår således hen over midnat. Ideen er at bruge byen til bevægelse på et tidspunkt hvor der normalt 
ikke er aktivitet, og løber skal aktivere både kultur, idræts og erhvervsliv mens løbet er i gang. Løberne 
der deltager vil undervejs møde fx smagsoplevelser, musiske indslag, vinsmagning og kreative indslag. 


 


Baggrund for projektet 
I en årrække fra 1999-2004 afviklede det daværende DGI Svendborg og Svendborg Gymnastikforening 
– Atletik løbet fra først Ramsherred og sidenhen Svendborg Idrætscenter (SIC). Efter at løbet blev 
flyttet til SIC dalede tilmeldingen til løbet da konceptet om at løbe i Svendborgs gader efter midnat 
ikke længere var det samme. Derfor blev løbet afviklet, da den oprindelige idé ikke længere kunne 
udføres. Siden 2004 er danskernes interesse for motionsløb steget, og antallet af løbeklubber i 
Svendborg øget. De skal derfor inviteres til at arrangere løbet i fællesskab, med inddragelse af det 
lokale erhvers- og kulturliv  (restauratører, spillesteder osv.) der har adresse i området for LIMB. Ved 
at aktivere flere aktører end løbeklubber udvides potentialet for deltagere. 


 


Målgruppe 


Borgere i Svendborg. 
 


Formål 
At skabe et anderledes motions- og oplevelsesløb der aktiverer byrummet på et ellers 
“dødt” tidspunkt. 
 


Mål 
Afvikling af en 5km oplevelsestur med min. 200 deltagere. 
 


Succeskriterier 
 At løbet forankres i et samarbejde af løbeklubber der fremadrettet kan afvikle løbet 


årligt.  
 At kultur- og erhverv inddrages i afviklingen af løbet 


 


  







   


Organisering 
Projektet udbydes til løbeklubber i Svendborg Kommune, med henblik på at forankre afvikling og 
projektledelse blandt dem. Projektlederen for Bevæg dig for livet samt DGI Fyns løbekonsulent vil 
understøtte arrangørgruppen i planlægningsprocessen i det første år, og sammen med dem udarbejde 
en model der skal sikre forankring fremadrettet. 
Forslag til organisering: 


 
 


Tids- og handleplan 


Januar 2020 Invitation til potentielle foreninger udsendes 


Februar Første møde i projektgruppen 


Marts-September Planlægningsfase: 
 Interessentanalyse 
 Rekruttering af deltager i afviklingen 
 Markedsføring 
 Godkendelser til afvikling 
 osv. 


 


September/oktober Muligt afviklingstidspunkt for eventet 


Oktober Opsamling og evaluering, plan frem mod 2021 


     
 


Økonomi 
Der ansøges om 50.000 til start kapital til afvikling af projektet. Da det endelige omfang skal defineres 
sammen med projektgruppen, skal beløbet ses som motivation og midler til at muliggøre nogle ting i 
eventet. Den endelige økonomi skal justeres med en deltagerbetaling, og alle udgifter er på nuværende 
tidspunkt heller ikke kendte. Budget: 
 


Udgifter Beløb 


Møder 5000 


Markedsføring 10000 


Leje af tidtagningsudstyr v.200 deltagere 4000 


Leje/indkøb af afspærring 10000 







   


Dokumentation (video/billeder) 10000 


Eventspots på ruten 25000 


Diverse 15000 


I alt 79.000 


Indtægter 
 


Midler fra LIMB 50.000 


Deltagerbetaling (ex 50kr, 200 deltagere) 10000 


Sponsorater/Funding 20000 


I alt 80000 


Balance 1000 


 


 


 


  







   


 


Titel 
Urban Surfing Svendborg 


 


Projektidé 
Projektet går ud på at etablere en glidebane ned af en af vejene i området for liv i min by. Konceptet 
har i mange år været praktiseret på efterskoler som sommeraktivitet, men også større events i San 
Francisco har brugt konceptet. Kort sagt etableres der en glidebane med airtracks/glidebaner et 
vilkårligt sted, sikkerhed sættes op og diverse konkurrence om hurtigste tid, vildeste ride, bedste 
udklædning eller andet afholdes. Glidebanen kan med fordel afholdes en søndag hvor butikkerne i 
gaderne har lukket af hensyn til plads. En projektmager i KATAPULT-regi tænkes ind som koordinator 
på idéen. Det udstyr der skal konstrueres i forbindelse med eventet kan tænkes ind som en opgave 
Svendborg Erhvervsskoles elever kan løfte på tværs af afdelinger. 
 


Baggrund for projektet 
Med projektet demonstreres en ny måde at anvende byens rum til anderledes bevægelse end klassisk 
idræt. Aktiviteten kan afvikles uanset om det er godt eller dårligt vejr, og gør den derfor ideel som 
udendørs aktivitet. Af sikkerhedsmæssige hensyn tænkes underlaget at være airtracks (springbaner). 
De er dyre, og derfor tænkes projektet som et samskabelsesprojekt på tværs foreninger, 
erhvervsskole, efterskoler og højskoler da de har udstyret til rådighed, og kan bruge eventet som en 
markedsføringsplatform samtidig med at bymidten aktiveres.  


 


Målgruppe 
Primær målgruppe er børn og unge, sekundær forældre. 


 


Formål  
At aktivere et område i LIMB og lave en fælles rekrutteringsdag for foreningsliv, erhvervsskole, 
efter- og højskoler. 
 


Mål 
At dagen arrangeres i fællesskab mellem interessenter og at 200 børn og unge deltager i dagen. 
 


Succeskriterier 
200 deltagere og min 4 foreninger, 1 efterskole og 1 højskole som arrangører. 
 


Organisering 
Der etableres en arrangørgruppe på tværs af deltagere, og rekrutteringen varetages af 
projektdeltageren fra KATAPULT 
  



https://www.youtube.com/watch?v=eG-YYAJalJc

https://www.youtube.com/watch?v=HHXdCIIGgXY

https://www.youtube.com/watch?v=HHXdCIIGgXY





   
 


Tids- og handleplan 
 


Januar Rekruttering af projektmager 


Februar-marts Involvering af interessenter 


Maj Afvikling af event 


     
 


Økonomi 


 


Udgifter Beløb 


Videodokumentation 15000 


Transport af redskaber 20000 


Markedsføring 5000 


Rekvisitter 35000 


I alt 75000 


Indtægter 
 


LIMB 75000 


I alt 75000 


Balance 0 


 
 


 
 








Bylivspuljen 
 
Projektets titel 
Runway for all aliens  
 
Ansøgte beløb 
10.000 kr. 
Hvad er projektets formål og idé - hvad giver det til byen? 
En en-aftens lysevent. 
Lokale kan deltage i eventen ved at medbringe en lampe hjemmefra, som skal 
indgå i den fælles installation. Når alle de medbragte lamper tændes, kommer 
installationen til at ligne som en ”hjemmelavet” fly-landingsbane, der symbolsk 
viser vej og byder velkommen. 
Eventen sætter fokus på gæstfrihed og stiller spørgsmål som: Hvordan placerer 
vi os i forhold til ”den anden” eller ”det ukendte”?  
 
Hvor skal projektet finde sted 
I en længere strækning mellem byen og havnen. Det kunne for eksempel være i 
starten af Brogade, stykket fra Danske Bank og ned mod togskinnerne  (hvis det 
er en del af det område, man ønsker aktiveret?) 
Det kan også være hulgade, det sidste stykke ved sundhedshuset. 
 
Hvornår skal projektet udføres 
Januar 2020 
 
Hvilke aktiviteter vil blive sat i gang 
En en-aftens lysevent. 
 
Hvilken fysisk installation vil blive etableret 
To rækker med mindst 30 stuelamper sættes op på en gade, tilsluttes el og 
tændes. 
 
Hvordan skal installationen plejes og vedligeholdes (gælder kun den 
grønne pulje) 
 
Hvem har projektet som målgruppe(r) 
Borgere i Svendborg 







 
Evt. samarbejdspartnere 
 
Glasblæseriet 
Ølandscafeen til servering af kaffe og saft. 
 
Evt. anden medfinansiering 
 
Kontaktperson - navn, adresse, telf og mail 
nina wengel  
Brogade 37c 1. tv 
5700 svendborg 
26209059 
mail@ninawengel.com 
 
Ansøger - navn, adresse, telf og mail 
nina wengel  
Brogade 37c 1. tv 
5700 svendborg 
26209059 
mail@ninawengel.com 
 
Ansvarlig for drift og vedligehold - navn, adresse, telf og mail (gælder kun 
den grønne pulje) 
 







SKITSE TIL RUNWAY FOR ALL ALIENS











Koncept/ide
Budskabet med denne event er ”en vilje til at byde det fremmede velkommen”.
Denne ide vil blive visualiseret, ved at de deltagende tager en lampe med hjemme-
fra til en fælles installation, der skal ”lyse vej” for fremmede. 


Hvordan deltager man?
Hver deltager tager en lampe med og sætter den på en af markeringerne,
og tager den med hjem igen efter eventen.
Lamperne kommer til at danne to parallelle linjer af lys. Vi har strøm til de første 100 
lamper.
Alle slags lamper er velkomne, men det skal være en lampe fra dit hjem.
Lampen skal kunne stå af sig selv, (der er ikke mulighed for ophængning).
Du er selvfølgelig også velkommen til at komme forbi, selvom du ikke har en lampe.


Program: 
19.30 -  20.00: Vi installerer lamperne. 
20.00  -  Alle lamper er tændt, og installationen er klar
Landingsbanen er aktiv i en time, mens der serveres kaffe og saftevand.
Herefter tager hver sin lampe, og vi går hjem







Budget for Runway for all aliens 
 
Kunstnerhonorar      5000 
 
Kabler og ledninger     3000 
 
Annoncering      1800 
 
Kaffe og saftevand       200 
 
 
I alt                   10000 
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