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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 2019 
(1.000 kr.) 

Drift - overførselsudgifter 
 

Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Idrætsområdet 44.657   

Biblioteksområdet 42.008   

Byhistorisk Arkiv 1.475   
VejleMuseerne 10.246   

Musikskoleområdet 8.894   
Folkeoplysningsområdet 17.260   

Vejle Musikteater 8.140   

Projekter og Events 2.810   
Udenfor pengeposer 25.200   

Nettobudget i alt  160.690 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 decentrale 
kulturinstitutioners og forvaltningens opgave i alle 
forhold at tage afsæt i Kultur- og Oplevelsespoli-
tikken. 
 
Strategi 
Kultur- og Oplevelsespolitikken indebærer, at vi 
vil arbejde for kultur, der: Udfordrer og giver 
kant, Skaber bevægelse og engagement, Bygger 
bro, Skaber rammer og Giver synlighed. 
 
Ny Kultur- og Idrætspolitik på vej 
Der udarbejdes en ny Kultur- og Fritidspolitik, 
som erstatter den nuværende Kultur- og Oplevel-
sespolitik. De stående fagudvalg, relevante råd og 
organer med tilknytning til kultur- og fritidsom-
rådet samt kommunens borgere har været inddrag-
et. 
 

Xeneriet  
Kommunens teatereksperimentarium for børn og 
unge udbyder kulturfagsundervisning i: Drama, 
film, forfatterskole og billedkunst i samarbejde 
med bibliotekerne. 
I 2019 planlægges en egenproduceret forestilling, 
med tilknyttet undervisningsmateriale, som skal 
turnere på kommunens skoler.  
 
Spotlight  
Børne- og Ungekulturfestival for, med og af børn 
er en platform, hvor kommunens skoler, daginsti-
tutioner, uddannelsessteder, kunstnere, foreninger 
m.fl. kan udfordre deres kreativitet. Temaet for 
2019 er Kunstskab.  
 
Billedkunstråd 
Billedkunstrådet består af politikere og professio-
nelle udøvende billedkunstnere og andre fagrele-
vante medlemmer. Formålet med rådet er at frem-

me kunstens rolle i Vejle Kommune 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 kommunens studerende. Her 
kan større musiknavne opleves i professionelle 
rammer, men også up-coming musikere. PikNik 
Party arrangeres bl.a. i samarbejde med unge-
kultur foreningen Karma og Ungehuset Værket.  
 
Vild med Vand 
Fjord, arkitektur, musik, vandsport og kunst for-
enes ved Vejle Lystbådehavn, Vejle Fjord og den 
nye bydel. Man kan f.eks. sejle tæt på flydende 
skulpturer, opleve gadeteater og se populære mu-
sikstjerner for børn. De voksne kan handle og 
nyde den maritime stemning.  
 
Ferieaktiviteter 
Vejle Kommune arrangerer i samarbejde med for-
eninger, institutioner og enkeltpersoner en lang 
række aktivitetstilbud til skolebørn i 0.-7. klasse. 
Ferieaktiviteterne tilbydes 3 gange årligt. 
 
Trekantområdets Festuge  
Som en del af kulturaftalen med Kulturministeriet 
holdes hvert år i uge 35 en festuge. 
 
Idræt 
Vejle Kommunes nuværende idrætspolitik er byg-
get op om 6 centrale temaer: Frivillige, idrætsfaci-
liteter, breddeidræt, eliteidræt, uddannelser og i-
drætsevents.  Der udarbejdes i 2018 en ny Kultur- 
og Idrætspolitik 
 
Idrætsfaciliteter: 
Der arbejdes videre med udbygning og renovering 
af kommunens idrætsfaciliteter på baggrund af 
halanalysen i samarbejde med VIR, hallerne, øv-
rige forvaltninger samt brugerne af hallerne. 
 
Breddeidræt: 
Der arbejdes med fortsat understøttelse af bredde-
idrætten, herunder etablering af et udvidet net-
værk, der kan øge fællesskabsfølelsen og skabe 
grundlag for vidensdeling og sparring på tværs. 
Herudover åbenskole projekter, idræt i dagtimerne 

Strategiske satsninger 

Kultur- og Oplevelsespolitikken 
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samt aktivitetsudvikling. I et tæt samarbejde med 
foreningerne og øvrige forvaltninger arbejdes med 
Vejle som visionskommune i Bevæg dig for li-
vet.      
 
Aktiv Fritid: 
Aktiv fritid giver udsatte børn og unge en mulig-
hed for at blive en del af det lokale foreningsliv i 
samarbejde med fagpersoner og foreningslivet. 
Aktiv fritid tilbyder vejledning, kontingent- og 
udstyrsstøtte samt frivillige følgevenner i samar-
bejde med Red Barnet. Aktiv fritid har en særlig 
indsats målrettet flygtningebørn.  
 
I 2018 er der indgået et samarbejde med DIF om 
Get2sport, for at understøtte idrætsforeninger i og 
omkring boligsociale områder. Samarbejdet for-
ventes videreført i 2019. 
 
Eliteidræt: 
Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som 
omdrejningspunkt. Der etableres og udvikles 
samarbejde med foreningslivet og uddannelses-
institutionerne med henblik på at understøtte ta-
lentmiljøerne og arbejde på tværs. Det overord-
nede formål er at tiltrække og fastholde unge 
talenter i Vejle Kommune.   
 
Parasport 
Det nedsatte Parasportsråd har til formål at ar-
bejde for at forbedre vilkårene for parasport i 
Vejle Kommune og at skabe større fokus på in-
klusion mellem almenidrætten og paraidrætten på 
lige vilkår. 
 
Folkeoplysning 
Folkeoplysningsudvalgets mission er at udvikle 
og fremme borgernes muligheder for at deltage i 
et aktivt og mangfoldigt fritidsliv både på under-
visnings- og aktivitetsområdet. Udvalgets mål er, 
at det folkeoplysende arbejde styrker aktivt med-
borgerskab, aktiviteter og sociale fællesskaber på 
tværs af hele fritidsområdet. Der skal sikres et 
mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, med gode fa-
ciliteter og vilkår for foreninger, aftenskoler og 
selvorganiserede grupper.  
  
VejleMuseerne 
Visionen er at blive et af de førende museer i 
Danmark. Kendt for at være et spændende, 
eksperimenterende og tværfagligt formidlende 
museum, der er oplevelsesorienteret.  
I den forbindelse skal markedsføring og kom-

munikation være i centrum af alt, hvad der ar-
bejdes med, og på lige linje med forskningen - 
danne grundlag for innovativ tænkning og ud-
vikling på formidlingsområdet. Markedsføringen 
af VejleMuseerne rykker i højere grad visuelt og 
digitalt, og der satses på langt flere målgrupper. 
 
Alle gæster skal engageres i kunst- og kulturhi-
storie ved at mærke relevansen til deres eget liv. 
Desuden skal synergien mellem de mange formid-
lingstilbud være tydelig og skabe værdi for gæst-
erne. 
 
Projekter og udstillinger fra 2019 fremad 
Ny profil på Kunstmuseet: 
Den nye strategi og udviklingsplan for Vejle 
Kunstmuseum rummer en lang række forskellige 
tiltag og projekter, der kan sætte Vejle på det 
kunstneriske Danmarkskort med et gennemført 
digitaliseret kunstmuseum. Halvdelen af disse 
projekter er realiseret i 2018, og i 2019 vil der 

-
 

   
Egtvedpigens Grav: 
Der er udarbejdet et stort oplæg til et nyt oplevel-
sescenter i samarbejde med Art+Com.  
 
Vingsted Historiske Værksted: 
Jernaldermiljøet er under forandring og udvikling-
en fortsætter i 2019. Det betyder, at stedet skal ud-
vikles fra udelukkende at være et tilbud til skole-
elever, til at være et tilbud til både skoleelever og 
et sted der tiltrækker en langt bredere målgruppe. 
 
Vejle Musikskole 
Musikskolen udbygger sit samarbejde med Vejle 
Bibliotekerne i form af talentpræsentationskon-
certer og formidling af musik.  
Sammen med Vejle Kunstmuseum er der indledt 
et samarbejde om nye koncertformer, hvori muse-
ets værker også inddrages. Dette fortsætter i 2019. 
 
De fire spor, som musikskolen i øjeblikket og i de 
kommende år arbejder med er: 
 

 Styrkede relationer til miljøet (det politiske 
udvalg, bestyrelse, folkeskoler m.v.) 

 Lokaler - udstyr  synlighed 
 Intern supervision og det kollegiale miljø. 
 Rekruttering (af nye elever) og elevmiljø. 
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Bibliotekerne 
Bibliotekspolitikken  Mission: 

og kulturel 
aktivitet - og er borgernes robuste valg, når det 

 
 
Vejle Bibliotekernes overordnede fokus er at ska-

en målrettet strategi, der blandt andet indeholder: 
Det kreative børne- og ungeliv, Det digitale bibli-
otek, Partnerskaber og synlighed, Ud af vagten, 
Fremtidens bibliotek, Hvor der tænkes nyt - er 
biblioteket KLAR. 
 
Ud af vagten, bibliotek uden for murerne 
Vejle Bibliotekerne vil skabe en endnu større 
synlighed og byde ind i de arrangementer og 
events, der foregår i byrummet. Biblioteket er 
tilstede ved Jelling Festivalen, Vild med Vand, 
Trekantens Festuge, ferieaktiviteter, Spotlight, 
Kulturnat, folkemøde og markedsdage m.v.  
 
Børn og Unge  
Der satses målrettet på at bidrage til, at børn og 
unge  får de bedste forudsætninger for at være 
kritisk tænkende, digitalt dannede, nysgerrige og 
kreative. Det sker bl.a. igennem et samarbejde 
med skolerne, hvor bibliotekets skoletilbud ud-
vides markant.  

Det levende Biblioteksrum 
Med digizonen har borgerne fået et digitalt lege-
rum/makerspace, hvor man kan afprøve morgen-
dagens teknologi, lære den at kende, udforske den, 
måske endda udvikle den. Kreazonen er brugernes 
kreative legeplads, hvor kunst, læring og leg kan 
forenes. 
 
Robuste fællesskaber og oplyste borgere  
Vejle Bibliotekerne stiller materialer, lokaler, in-
ternet og en verden af oplevelser til rådighed. 
Bibliotekerne er ikke kun for læseheste, men bi-
drager med kulturelle oplevelser, læringstilbud, 
viden udveksling demokrati og fællesskaber.  
 
Gentænk Vejle Bibliotekerne 
I juni 2018 vil Vejle Bibliotekerne sammen med 
borgerne gentænke bibliotekerne. Formålet er, at 
kortlægge vejlensernes gøren og laden, blive klog-
ere på deres hverdag, hvad de beskæftiger sig 
med, hvad de interesserer sig for og omsætte den 
viden ind i en biblioteks/kulturhus kontekst. Vi vil 

understøttes, der nedbrydes tabuer, barrierer og 
det aktive medborgerskab understøttes. 
Bibliotekerne er borgernes HUS, et moderne for-
samlingshus, der afspejler den kommunale mang-
foldighed. 

 
 

 4. Aktivitetsforudsætninger 

 
Besøgstallet var i 2017 480.660 fysiske besøg samt 516.000 besøgende på hjemmesiden. 
Antallet af fysiske besøgende er fra 2016 til 2017 steget med 3,9.  
 
 

Aktivitet Pris i kr. Antal I alt 

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

41,58 996.660   41.442 mio.kr. 


