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
Svendborg
danser
Tumble Run
2.0

Aktivitet
Dans på
Møllergade/lilletorv
Springgymnastik
gennem byen

Organisering Målgruppe
SPULT
Unge og voksne

Hvornår
Maj

Budget
15.000

BDFL, SPULT
og Liv i min
By

Maj

25.000

Børn op til 15 år,
forbipasserende

Workshops i
byen

Forskellige
træningsformer

Svendborg
By Night

Motions - natteløb

Urban
Surfing

Glidebane et sted i
byen

BDFL og
SPULT er
opsøgende
BDFL, DGI og
løbeklubber
KATAPULT

Alle

April - august

Alle der må
være oppe efter
00.00
Børn og unge

September/oktober 50.000

maj

35.000

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

