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Kultur- og Idrætsudvalget 
 

1. Udvalgets hovedopgaver 
 

 Idrætsområdet 
 Vejle Bibliotekerne 
 Byhistorisk Arkiv 
 Musikskolen  
 Folkeoplysningsområdet 
 Vejle Musikteater 
 VejleMuseerne 

Der er 2 statsanerkendte museer i Vejle Kom-
mune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne.  
Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet. 
 
Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne 
erhvervsdrivende fonde. 

 
 

 
 

2. Andel af driftsbudget  
 

     
 

Drift - serviceudgifter  

 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 
Drift - overførselsudgifter 

 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Idrætsområdet 46.273   

Biblioteksområdet 41.356   

Byhistorisk Arkiv 1.453   

VejleMuseerne 10.037   

Musikskoleområdet 9.215   

Folkeoplysningsområdet 17.708   

Vejle Musikteater 7.938   

Udenfor pengeposer 23.803   

Nettobudget i alt  157.783 Nettobudget i alt 0 
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3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 

 
 
Kultur- og Oplevelsespolitikken er den overord-
nede politik for hele området. Det er de decen-
trale kulturinstitutioners og forvaltningens opgave 
i alle forhold at tage afsæt i Kultur- og Oplevel-
sespolitikken. 
 
Strategi: 
Kultur- og Oplevelsespolitikken indebærer, at vi 
vil arbejde for kultur, der: 

 Udfordrer og giver kant 
 Skaber bevægelse og engagement 
 Bygger bro 
 Skaber rammer  
 Giver synlighed 

 
Ny Kultur- og Fritidspolitik på vej 
Der udarbejdes en ny Kultur- og Fritidspolitik, der 
skal erstatte den nuværende Kultur- og Op-
levelsespolitik. Proces tilrettelægges, så stående 
fagudvalg, relevante råd og organer med tilknyt-
ning til kultur- og fritidsområdet samt kommu-
nens borgere inddrages så tidligt i processen, som 
det er muligt. 
 
Målet er en politik med fortællinger som om-
drejningspunkt 
 
 

 
 
Xeneriet  
Kommunens teatereksperimentarium for børn og 
unge udbyder kulturfagsundervisning  drama, 
film, forfatterskole  og billedkunst, som udbydes i 
samarbejde med bibliotekerne.  
 
Xeneriet gennemfører en større skole-forestilling i 
samarbejde med Musikskolen, Biblioteket, Mu-
seerne, samt Uddannelse og Læring. For daginsti-
tutionerne udbydes dramatilbud i fht. læreplans-
temaer. 
 
 

Spotlight  
Børne- og Ungekulturfestival: En platform, hvor 
alle kommunens skoler, daginstitutioner, uddan-
nelsessteder, kunstnere, foreninger m.fl. kan ud-
fordre deres kreativitet.  
 
Billedkunstråd 
Der er nedsat et kommunalt billedkunstråd. 
Rådets medlemmer består af politikere og profes-
sionelt udøvende billedkunstnere og andre fagre-
levante medlemmer. Formålet med Billedkunst-
rådet er at fremme kunstens rolle i Vejle Kommu-
ne samt at understøtte det lokale vækstlag.  
 
Ungehus - VÆRKET 
Ungehuset styres af et brugerråd, som sætter ram-
merne for brugen af huset. En vigtig målsætning 
er, at der skal være frihed til at udvikle aktiviteter, 
der bygger på de unges egne ideer. 
 
PikNik Party - Studiestartkoncert 
Årets største fest for kommunes studerende i By-
parken. Op mod 5.000 deltager. Her kan store 
musiknavne opleves i topprofessionelle rammer, 
men også up-coming musikere på Hyggescenen. 
PikNik Party arrangeres i samarbejde med unge-
kultur foreningen Karma.   
 
Vild med Vand 
Fjord, arkitektur, musik, vandsport og kunst for-
enes på Vejle Lystbådehavn til festen for Vejle 
Fjord og den nye bydel. Man kan f.eks. sejle tæt 
på flydende skulpturer, opleve gadeteater, se po-
pulære musikstjerner for børn og de voksne kan 
handle og nyde den maritime stemning.  
 
Ferieaktiviteter 
Vejle Kommune arrangerer i samarbejde med 
foreninger, institutioner og enkelpersoner en lang 
række aktivitetstilbud til skolebørn i 0.-7. kl. 
Ferieaktiviteter tilbydes 3 gange om året i 
vinterferie, sommerferie og efterårsferie.  
 
Trekantområdets Festuge  
Trekantområdet er et samarbejde mellem kommu-
nerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, 
Middelfart, Vejen og Vejle.  Som en del af kultur-
aftalen med Kulturministeriet holdes hvert år i uge 
35 en festuge. 
 
Idræt 
Vejle Kommunes idrætspolitik er bygget op om 6 
centrale temaer: 

Kultur- og Oplevelsespolitikken 

Strategiske satsninger 
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 frivillige 
 idrætsfaciliteter 
 breddeidræt 
 eliteidræt 
 uddannelser 
 idrætsevents 

 
Hvert tema udgør en central del af den overord-
nede vision for Vejle Kommunes idrætspolitik. 
 
Ny politik på vej 
Den nuværende idrætspolitik udløber medio 2018, 
og erstattes af den ny Kultur- og Fritidspolitik.  
 
Idrætsfaciliteter: 
Der arbejdes videre med fortsat udbygning og re-
novering af kommunens idrætsfaciliteter på bag-
grund af halanalysen. I samarbejde med VIR, hal-
lerne, øvrige forvaltninger og brugere af hallerne.  
 
Breddeidræt: 
Der arbejdes med fortsat understøttelse af bredde-
idrætten, herunder etablering af netværk for de ti 
største flerstrengede foreninger, åbenskole pro-
jekter, uddannelse af foreningsledere, idræt i 
dagtimerne samt aktivitetsudvikling, der under-
støtter hal- og kapacitetsanalysen.  
 
Aktiv Fritid: 
Aktiv fritid er en indsats, der giver udsatte børn og 
unge en mulighed for at blive en del af det lokale 
foreningsliv i samarbejde med fagpersoner og for-
eningslivet. Aktiv fritid tilbyder vejledning, kon-
tingent- og udstyrsstøtte og frivillige følgevenner i 
samarbejde med Red Barnet. Aktiv fritid har en 
særlig indsats målrettet flygtningebørn.  
 
Eliteidræt: 
Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som 
omdrejningspunkt. Der etableres samarbejde med 
de forskellige forbund og uddannelsesinstitutioner 
med henblik på at understøtte talentmiljøerne og 
kraftcentrene. Endelig fortsættes arbejdet med 
klubudviklingen med henblik på at styrke klubber-
nes ledelse.  
 
Parasport 
Det nedsatte Parasportsråd har til formål at arbej-
de for at forbedre vilkårene for parasport i Vejle 
Kommune og at skabe større fokus på inklusion 
mellem almenidrætten og paraidrætten  idræt på 
lige vilkår. 

Folkeoplysning 
Folkeoplysningsudvalgets mission er at udvikle 
og fremme borgernes muligheder for at deltage i 
et aktivt og mangfoldigt fritidsliv. I udviklings-
planen er visionerne følgende: 
 

 
 
   
VejleMuseerne 
Den overordnede mission fra 2018 og frem mod 
2020 er, at skabe viden om kunst- og kulturarv og 
formidle den for at skabe identitet og selvforstå-
else. Visionen er at blive et af de førende museer i 
Danmark. Kendt for at være et spændende, ekspe-
rimenterende og tværfagligt formidlende museum, 
der er oplevelsesorienteret.  
 
Oplevelser med kant og kraft. For at realisere det 
vil VejleMuseerne fra 2018 og frem mod 2020 
skærpe fokus på både forsknings- og formidlings-
området. Det betyder, at aktiviteterne samles på 
færre steder og færre temaer.  
 
De publikumsrettede arrangementer samles på de 
tre store steder: Kunstmuseet, Kulturmuseet og 
Vingsted Historiske Værksted. Alle andre udstil-
lingssteder skal optimeres på langt sigt, så de 

-
vis få arrangementer, events, omvisninger eller 
forskningsaktiviteter.  
 
Markedsføring og kommunikation er altafgøren-
de. Derfor skal markedsføring og kommunikation 
være en væsentlig del af alt, hvad der arbejdes 
med, og på lige linje med forskningen, danne 
grundlag for innovativ tænkning og udvikling på 
formidlingsområdet.  
 
På formidlingsområdet skal der skabes oplevelser 
med kant og kraft gennem eksperimenterende og 
nytænkende formidling, der går i dialog med de 
besøgende. Alle gæster skal engageres i kunst- og 
kulturhistorie ved at mærke relevansen til deres 

a. I 2017 deltager 99 % af kommunens 
børn og unge aktivt i kommunens 
foreningsliv 

b. Indtil 2017 er antallet af kommunens 
voksne i livslang læring i aftenskoler-
ne steget med 10 % om året 
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eget liv. Desuden skal synergien mellem de 
mange formidlingstilbud være tydelig og skabe 
værdi for gæsterne. 
Markedsføringen af VejleMuseerne rykker i 
højere grad visuelt og digitalt, og der satses på 
langt flere målgrupper ved at målrette indsatsen, 
styrke relevansen og engagementet samt ved at 
indgå alternative samarbejder og nye partner-
skaber. 
 
Projekter og udstillinger fra 2018 frem mod 2020: 
 
Ny profil på Kunstmuseet: 
Ledelsen på VejleMuseerne har sammen med 
kunstmuseets 3 kunsthistorikere udarbejdet en ny 
strategi og udviklingsplan for Vejle Kunstmuse-
um. Planen er forelagt for Kultur- og Idrætsud-
valget og rummer en lang række af forskellige 
tiltag og projekter, der kan sætte Vejle på det 
kunstneriske Danmarkskort med et gennemført 
digitaliseret kunstmuseum.  
  
Egtvedpigens Grav: 
Der er udarbejdet et stort oplæg til et nyt oplevel-
sescenter i samarbejde med Art+Com. Oplægget 
er godkendt af Kultur- og idrætsudvalget og af 
Byrådet. Der skal søges fondsfinansiering i løbet 
af sidste halvdel af 2017 og første halvdel af 2018. 
 
Vejle Musikskole 
Arbejdet med implementering af den nye over-
enskomst og en ganske anden udlægning af ar-
bejdstidsbegrebet pågår også i kommende skoleår. 
Det går planmæssigt og uden de store problemer. 
 
Musikskolen har fokus på sin talentpleje og i sam-
arbejde med Vejle Bibliotek har musikskolen året 
igennem præsenteret sine talentlinjeelever ved 
små koncerter i bibliotekets udlån. Et initiativ, der 
fortsætter i kommende skoleår, hvor der fortsat vil 
være fokus på talentpleje og en særlig hovedvægt 
på at styrke musikskolens rytmiske miljø. 
Også et samarbejde med Vejle Kunstmuseum vil 
blive etableret i eftersommeren 2017 med virk-
ning fra skoleåret 2017/18, hvor der arbejdes med 
koncertformer afledt af museets udstillinger 
m.h.p. en eksponering af begge institutioner. 
 
Musikskolen vil derudover starte det nye skoleår 
med at give sit værdigrundlag  fra kommunesam-
menlægningen i 2007 -  et opstramning og en 

 
 

Bibliotekerne 
Nem adgang: 
Bibliotekerne i dag er åbne huse, hvor der er plads 
til forsamling, også når medarbejderne er gået 
hjem. Adgangen er båret af tillid og en tro på, at 
bibliotekerne er attraktive for borgerne, at de kan 
sætte rammen for vidensudveksling og kan være 
med til at udvikle borgernes gode ideer. Dette skal 
videreudvikles og yderligere implementeres i 
2018. 
 
Sparringspartner: 
Bibliotekets opgave er at understøtte borgernes 
udvikling. Det sker gennem initiativer for børn, og 
for borgere i det hele taget ved bl.a. at være en 
aktiv medskaber i kommunens tiltag. 
 
Mere end bøger: 
Vejle Bibliotekerne skal tilbyde borgerne en tids-
svarende og relevant mulighed for at orientere sig 
i musik, litteratur og digitale kultur- og videnstil-
bud. Året rundt kan borgere i Vejle Kommune 
deltage i arrangementer og tilbud på bibliotekerne. 
Vejle Bibliotekerne er åbne for alle, og det af-
spejler vi i vores aktiviteter. Bibliotekerne skal 
afspejle den alsidighed og mangfoldighed, som 
Vejle Kommune rummer. Vi er ikke kun til for 
læseheste, vi er til for at bidrage med kulturelle 
oplevelser, lærings-tilbud og vidensudveksling. 
Samtidig skal Vejle Bibliotekerne være et natur-
ligt sted, når det handler om at indhente informa-
tion om aktuelle tiltag i kommunen, samt hjælpe 
med digitalisering af borgerne i Vejle Kommune 
 
Vejle Musikteater 
Teatret har fortsat plan om vækst i besøgstallet i 
2018. 
Salgsindsatsen er vital på Vejle Musikteater, da 
teatret genererer den største del af sin økonomi via 
billetsalget. Der arbejdes fremadrettet med såvel 
historiske salgsdata, som skriv dansk med henblik 
på yderligere at optimere billetsalget. Teatret har i 
2016/17 arbejdet målrettet med sin udbyder af 
billetsystem, med henblik på at kunne anvende 
gæste-data i salgsarbejdet.  
 
Ultimo 2017 iværksættes en ny sponsorstrategi, 
målsætningen er at øge teatres sponsorindtægt 
væsentligt i 2018. 
Salgsmålet for café og bar hæves, og teatret ar-
bejder med nøgletal på såvel omsætning som 
indtjening, der arbejdes bl.a. med at optimere 
kommunikationen til de enkelte gæstesegmenter.  
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Der er i 2018 fokus på Byparken som koncert- 
venue, med endnu bedre logistik og publikums- 
oplevelse som målsætning.  

Ultimo 2017 lanceres den første Vejle Revy i 
Vejle Musikteater regi, og teatret søger aktivt flere 
sam- og co- produktions muligheder. 
 
 

 
 

4. Aktivitetsforudsætninger 

 
Besøgstallet var i 2016 461.919 fysiske besøg + 537.855 besøgende på hjemmesiden. Antallet af fysiske besøgende forventes i 2018 
at stige med anslået 10% på grund af: 
1) Åbent hovedbibliotek (pr. 1.4.17) som har bevirket en stigning i antal åbningstimer fra 475 til 506 timer pr. uge 
2) Satsning på borgernes muligheder for nye aktiviteter i bibliotekerne bl.a. i Digizonen og Kreazonen, som er med til at tegne det 
nye samskabende bibliotek, der er kendetegnet ved mange andre aktiviteter end udlån af materialer 
3) Et udvidet skolesamarbejde, der bl.a. medfører at mange skoleklasser kommer på folkebiblioteket til biblioteksorientering, smart-
parat-svar arrangementer m.v. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet Pris i kr. Antal I alt 

Antal besøgende på bibliotekerne (fysiske 
besøgende samt besøgende på 
www.vejlebib.dk) 
SE NOTER UNDER TABEL 

40,79 999.774   40,786 mio.kr. 

Tilskud pr. musikskole elev 5.066,00 1.814 9,189 mio. kr. 

Tilskud pr. aftenskoleelev 347,00 10.402 3,488 mio. kr. 
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