Projektidé-beskrivelse for projekter i regi af Kultur- og Fritidspolitikken

Projektets titel

Projektidé
Udvikling af Vandsportscenter Aabenraa

Projektets formål

Undersøge potentialerne i at etablere et Vandsportscenter i Aabenraa

Notér indsatsområde,
og hvilke af politikkens
ambitioner projektet
arbejder med

Projektet arbejder primært med indsatsområdet Land, Vand & By og herunder følgende
ambitioner: Åbne aktiviteter på og ved vandet, Mere liv i Aabenraa by og Knytte havn og by
sammen.
Sekundært er projektet også med til at indfri indsatsområdet Aktive fællesskaber og herunder
at: Styrk e aktørernes samarbejde og kompetencer samt udvikle Faciliteter og ak tiviteter, der
matcher lok ale behov
Fra januar-april 2018 gennemfører arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard en proces, der
involverer foreninger med interesse for vand ved og omkring Aabenraa Havn. Processen
fører til et visionsoplæg, der skal komme med bud på, hvordan et vandsportscenter kunne se
ud. Ønsket er at tage afsæt i de oplevede lokale behov samt fokusere på de synergier, der
kan skabes ved at etablere et fællesskab omkring centeret. Visionsoplægget giver også et
bud på, hvor det kan placeres. Projektet forholder sig til samtlige grundelementer i Kultur- og
Fritidspolitikken
Planlægningsfase: Dec 2017
Gennemførelsesfase: Jan-Apr. 2018
Evalueringsfase: Apr-maj 2018

Kort beskrivelse af
projektet herunder
hvordan projektet
arbejder med
grundelementerne

Tidsplan
(Projektstart og slut
samt milepæle)
Økonomi
Midler fra KF-politikken
Økonomi
Øvrige kommunale
midler
Økonomi
Eksterne midler
Hvilke samarbejder på
tværs sætter projektet
gang i?
Status på det
nuværende samspil
med frivillige
Rolle- og
ansvarsfordeling mellem
forvaltning og frivillige
Forvaltningens
vurdering og anbefaling

Ingen

Vækstudvalget for Land og by: ca. 0,200 mio. kr.
Ingen
Samarbejde på tværs
Projektet skal beskrive de synergier, der er for vand-foreningerne i at tænke aktiviteter og
faciliteter sammen. Gennem interview, workshop og studietur skal projektet bringe aktørerne
tættere sammen.
Projektet er igangsæt på baggrund af den frivillige arbejdsgruppe, der opstod i processen
omkring udviklingen af Kultur- og Fritidspolitikken, og dertil på baggrund af ønsket om at
etablere tidssvarende permanente vinterbadefaciliteter.
Det er forvaltningen, der er tovholder på projektet. Den frivillige arbejdsgruppe deltager i
projektgruppen, bidrager og deltager i de øvrige aktiviteter.

Projektet skal danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre
med et Vandsportscenter i Aabenraa. Udvalget forventes at blive præsenteret for projektets
resultater på udvalgsmøde i maj 2018.

