
Referat af møde i Det Grønne Partnerskab 
om De Små Fisk den 21. august 2017 i 
Multihuset, Julsøvej 126, 8600 Silkeborg 
 

Deltagere 

Joan Brøndberg – Daginstitution Sejs-Laven 

Eske Eskesen – Sejs-Svejbæk Lokalråd og Naturgruppen 

Keld Melgaard Kristensen – S/I Multihuset 

Torben Nielsen – Silkeborg Kommune, Kultur og Borgerserviceafdelingen 

Ingolf Gribsholt– Danmarks Naturfredningsforening 

Liselotte Nis-Hansen – Visit Silkeborg 

Helle Præsius Busk – Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Kirsten Kristensen – Sejs-Svejbæk Lokalråd og Bestyrelsesmedlem i Sejs-Svejbæk Idrætsforenings 
Kajakafdeling 

Lone Lorentzen – Institutionerne, dagplejer 

Klaus Kirkegaard – Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Ulla Westendorp – Dybkær Specialskole 

Per Lorenzen – Sejs-Svejbæk Idrætsforening MTB 

Kristian Mikkelsen – Sejs-Svejbæk Skole 

Claus S. Rytter – Idrætsrådet 

Knud Vogelius – Friluftsrådet 

Erik Derdau – Dit Friluftsliv 

Bendt Nielsen – konsulent, Bendt Nielsens tegnestue (BN) 

Stine Degn Schölarth – Sejs-Svejbæk Lokalråd og tovholder for De Små Fisk (SDS) (referent) 

 



Afbud: 

Knud Erik Hesselbjerg - Naturstyrelsen 

Bjørk Andersen – Naturgruppen  

Interessenter omkring Jornstenen 

Jens Würgler Hansen – Naturgruppen 

Tine Ryge Doktor – Sejs-Svejbæk Idrætsforening 

Laura Jensen – Integrationsrådet 

Jeppe Lynggaard Thøgersen - Silkeborg Kommune, Kultur og Borgerserviceafdelingen 

Berit Rømer Hansen – Børnehaven Tyttebærhuset 

 

Dagsorden: 

1.    Velkomst og siden sidst - bordet rundt 
2.    Status på projektbeskrivelsen 
3.    Status på budget/finansiering 

o Tilskud fra Silkeborg Kommune 
o Finansiering af det fortsatte konsulentarbejde 

4.    Hvem gør nu hvad? 
o Myndighedstilladelser 
o Nye skitser til bygning 
o Fundraising 

5.    Eventuelt 
 

Ad. 1 Velkomst og siden sidst – bordet rundt 

Alle præsenterede sig med navn og oplysning om, hvem de repræsenterer. Dette er skrevet ind under 
deltagere. 

 

Ad. 2 Status på projektbeskrivelsen 

Bendt Nielsen orienterede om bevillingen fra Silkeborg Kommune, som forudsætter at den kommende 
bygning ved de små fisk udformes på en måde, så den ikke indeholder en permanent kiosk men derimod 
mulighed for mobile løsninger. 

Knud Vogelius foreslog at vi kigger på tegninger over grejbank og madpakkeområde ved Odden. Det blev 
aftalt at arbejdsgruppen kigger efter inspiration i bygningen på Odden og udarbejder en ny udformning af 
bygningen til De Små Fisk i dialog med Naturstyrelsen. 



Liselotte foreslog at det undersøges hvorledes stadepladser på torvet i Silkeborg indrettes. Der bør laves en 
beskrivelse af, hvordan det skal fungere på De Små Fisk. Er der f.eks. krav fra Fødevarestyrelsen om en 
ekstra vask udelukkende til medarbejdere med salgsvogn? Der skal stilles krav til køretøjerne. 

SDS tager kontakt til handelSilkeborg for at få informationer om deres arbejde med stadepladser. 

 

Ad. 3 Status på budget/finansiering 

Bendt Nielsen orienterede om de vilkår, der knytter sig til støtten fra Silkeborg Kommune: 

• Tilsagnet om støtte på 2,5 mio. kr. (inkl. moms). er gældende til 31. december 2017, 
• Tilsagnet om støtte gives idet det forudsættes, at der kommer en dialog om ændring af projektet mht. 
kiosken, så der udtænkes et mere fleksibelt koncept for salg af forfriskninger end en permanent kiosk, 
• Udbetaling af støtten forudsætter, at alle myndighedsmæssige forhold er på plads. 
• Udbetaling af støtten forudsætter, at den øvrige finansiering er på plads. 
• Udbetaling af støtten er betinget af, at Sejs Svejbæk lokalråd efterfølgende fremsender regnskab, hvor 
det fremgår, hvad tilskuddet er anvendt til. 
 
Dernæst orienterede BN om finansieringsbudgettet, som ser således ud: 
 
Finansieringsbudget eksklusive moms 
Tilsagn om tilskud fra Friluftsrådet 446.900 
Tilsagn om tilskud fra Silkeborg Kommune 2.000.000 
Værdi af frivillig indsats 30.000 
Intern løn (kommunen og Naturstyrelsen) 52.000 
Restfinansiering, der mangler 1.730.020 
I alt 4.259.420 

Finansiering af det fortsatte konsulentarbejde kræver at vi finder 50.000 kr. nu og her, da bevillingen fra 
kommunen ikke kan anvendes til konsulentarbejde. Disse penge skal derfor findes inden det bliver muligt, 
at tegne bygningen om, søge myndighedstilladelser og søge fondsmidler. 

Keld Melgaard spurgte om eventuelle bidrag fra partnerskabet kan ske i form at et lån? BN vil undersøge 
hos Silkeborg Kommune, om det vil være en acceptabel løsning. 

Der er flere fra partnerskabet, der gerne vil bidrage med midler: 

Naturstyrelsen vil bidrage med 10.000 kr. under forudsætning af, at alle 50.000 kr. findes. 

Multihuset/ Sejs-Svejbæk Idrætsforening vil bidrage med 10.000 kr. (helst som lån) 

Sejs Skole vil bidrage med 5.000 kr. som lån. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd vil bidrage med 1000-1500 kr. 

Torben Nielsen informerede om, at Kultur og fritidsafdelingen har planer om i efteråret at lave et hotspot 
med vand og luft til MTB ved De Små Fisk. Dette bidrager til den samlede økonomi. Der kan måske også 
blive tale om en drikkevandspost til vandrende.   



 

Ad. 4 Hvem gør nu hvad? 

BN fremlagde tanker om at en mindre arbejdsgruppe bestående af Knud Erik Hesselbjerg – Naturstyrelsen, 
Torben Nielsen og Jeppe Thøgersen – Silkeborg Kommune, Kultur og Borgerserviceafdeling, Bendt Nielsen – 
konsulent, Bjørk Andersen – Naturgruppen og Stine Degn Schölarth – Sejs-Svejbæk Lokalråd og tovholder 
arbejder videre med projektet og orienterer partnerskabet undervejs. Der indkaldes kun til møde i 
partnerskabet, hvis det bliver nødvendigt. Der var ingen kommentarer til denne model. 

Myndighedstilladelser arbejder Torben Nielsen allerede på at forberede. Han skaber kontakt til de 
medarbejdere, der skal behandle ansøgningerne og har aftalt med dem, at alle ansøgningerne går via ham. 

BN sender myndighedsansøgninger, når finansiering til konsulentarbejdet er fundet.  

Nye skitser til bygning tegnes af arkitekten, som har tegnet bygningen / indretningen til 
projektbeskrivelsen, når finansiering til konsulentarbejdet er fundet.  

Fundraising: BN orienterede om hvilke fonde han påtænker at søge midler hos. Der fremkom en række 
forslag fra partnerskabet om alternative ansøgningsmuligheder, som blev noteret. BN kontakter fonde, når 
finansiering til konsulentarbejdet er fundet. 

 

Ad. 5 Eventuelt 

Vi skal huske at tænke driften ind tidligt, så vi får en samarbejdsaftale omkring dette. Denne aftale skal også 
omfatte den mobile kiosk. 

Liselotte minder om, at ansvaret for folder skal defineres, så vi ikke risikerer, at den ikke opdateres.  

BN oplyser, at formidlingstavler er tænkt ind i projektet.  


