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Kultur- og Idrætsudvalget 
 

1. Udvalgets hovedopgaver 
 

 Idrætsområdet 
 Vejle Bibliotekerne 
 Byhistorisk Arkiv 
 Musikskolen  
 Folkeoplysningsområdet 
 Vejle Musikteater 
 VejleMuseerne 

 
 

Der er to 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
Politik på området  
Det bedste sted at leve - kultur, idræt og fritid i 
Vejle Kommune blev vedtaget på Byrådet den 19. 
juni 2019. De stående fagudvalg, MED-systemet 
og relevante råd med tilknytning til kultur- og fri-
tidsområdet samt kommunens borgere har været 
inddraget i processen. Det bedste sted at leve er 
den overordnede politik for hele området. Det er 
de decentrale kulturinstitutioners og forvaltning-
ens opgave i alle forhold at tage afsæt i kultur-, 
idræts- og fritidspolitikken. 
 
 
 

 
 
Temaer 
 
En del af løsningen 
Kulturinstitutionerne, idræts- og fritidsområdet 
leverer gennem nuværende og nye samarbejder 
synlige og relevante bidrag til fælles opgaver og 
udfordringer.   
 
Dem der får det til at ske 
Foreninger, frivillige og andre lokale aktører skal 
have gode rammer og udviklingsmuligheder.   
 

Drift - serviceudgifter  
 

Budget 2021 
(1.000 kr.) 

Idrætsområdet 40.664 

Biblioteksområdet 42.632 

Byhistorisk Arkiv 1.481 

VejleMuseerne 9.423 

Musikskoleområdet 8.833 

Folkeoplysningsområdet 16.224 

Vejle Musikteater 7.429 

Projekter og Events 6.690 

Staben 2.783 

Udenfor pengeposer 24.872 

Nettobudget i alt  161.031 

Det bedste sted at leve  kultur, idræt 
og fritid i Vejle Kommune 
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Bevægelse og udfoldelse for alle 
Alle oplever at have adgang til at bevæge sig og 
udfolde sig kreativt i fritiden, og der er plads til 
det tilbagevendende, det midlertidige og det 
spontane. 
 
Det der samler os 
Der er velkendte tilbagevendende arrangementer, 
begivenheder der rager op i landskabet og nye op-
levelser.   
 
Helt fremme i skoene 
I Vejle Kommune vil vi være på forkant med ud-
viklingen indenfor kultur, idræt, fritid og beslæg-
tede områder. 
 

 
 
De decentrale kulturinstitutioner 
 
VejleMuseerne 
Visionen er at blive et af de førende museer i Dan-
mark  kendt for at være et spændende, eksperi-
menterende og tværfagligt formidlende museum, 
der er oplevelsesorienteret.  
 
I den forbindelse skal markedsføring og kommu-
nikation være i centrum af alt, hvad der arbejdes 
med og på lige linje med forskningen - danne 
grundlag for innovativ tænkning og udvikling på 
formidlingsområdet. Markedsføringen af Vejle-
Museerne 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 gæs-
terne. 
 
Projekter og udstillinger fra 2020 og fremad 
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.  

Egtvedpigens Verden: 
Der er udarbejdet et stort oplæg til et nyt oplevel-
sescenter i samarbejde med Art+Com, der er god-
kendt af byrådet. I 2020 arbejdes der målrettet 
med fundraising, under forudsætning af, at der 
kommer en medfinansiering fra Vejle Kommune.  
 
Vingsted Historiske Værksted: 
Jernaldermiljøet er under forandring og udvikling-
en fortsætter i 2021. 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 har udbygget sit samarbejde med 
Vejle Bibliotekerne i form af talentpræsentations-
koncerter og formidling af musik.  
 
Sammen med Vejle Kunstmuseum er der indledt 
et samarbejde om nye koncertformer, hvori muse-
ets værker også inddrages.  
 
Xeneriet, der er kommunens teatereksperimenta-
rium for børn og unge, og udbyder kulturfags-
undervisning i drama, film, forfatterskole og bil-
ledkunst i samarbejde med bibliotekerne, er nu 
organisatorisk placeret sammen med Musiksko-
len, hvilket er en naturlig konsekvens af det tætte 
samarbejde mellem de to institutioner og naturlig 
sammenhæng mellem aktiviteterne de to steder. 
 
De fire spor, som musikskolen i øjeblikket og i de 
kommende år arbejder med er: 
 

 Rekruttering (af nye elever) og forandring 
af elevmiljø. 

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

 Lokaler - udstyr - synlighed. 
 Intern supervision og det kollegiale miljø. 

 
Vejle Bibliotekerne 
Vejle Bibliotekernes overordnede fokus er at ska-
be 
målrettede initiativer, der blandt andet indeholder: 
Det skabende børne- og ungeliv, Vores digitale 
bibliotek, Partnerskaber, Det synlige og tydelige 
bibliotek, og Fremtidens bæredygtige bibliotek. 
 
Biblioteket  langt uden for murene 
Vejle Bibliotekerne har som mål at byde ind i de  

Sammen med kommunens andre politikker 
er Det bedste sted at leve  kultur, idræt og 
fritid i Vejle Kommune, med til at folde 
Vejle Kommunes vision, Vejle med Vilje, 
ud. Målet er, at Vejle vil være den mest 
attraktive kommune at bo og leve i. 



Kultur- og Idrætsudvalget 

73 
 

arrangementer og events, der foregår i byrummet. 
Biblioteket er tilstede ved Jelling Festivalen, Vejle 
Fjordfestival, Trekantområdets Festuge, en lang 
række ferieaktiviteter, Spotlight, Kulturnat, folke-
møde og meget andet.  
 
Børn og Unge  
Der satses målrettet på at bidrage til, at børn og 
unge får de bedste forudsætninger for at være kri-
tisk tænkende, digitalt dannede, nysgerrige og kre-
ative. Det sker bl.a. igennem et samarbejde med 
skolerne, daginstitutioner og i det hele taget med 
læringsområdet.  
 
Det altid levende biblioteksrum 
På bibliotekerne har borgerne mulighed for at af-
prøve morgendagens teknologi, lære den at kende, 
udforske den og måske endda udvikle den. Det 
sker bl.a. i vores mobile digizone. Bibliotekerne 
tilbyder også, at borgerne kan bruge vores rum 
som kreativ legeplads, hvor kunst, læring og leg 
til stadighed kan forenes. 
 
Robuste fællesskaber og oplyste borgere  
Vejle Bibliotekerne stiller materialer, lokaler, 
netværk og en verden af oplevelser til rådighed. 
Bibliotekerne er ikke kun for læseheste, men for 
alle der vil være med. Vi bidrager nemlig med 
kulturelle oplevelser, læringstilbud, videns ud-
veksling, demokrati og fællesskaber.  
 
Vejle Musikteater 
Musikteateret er efterhånden det eneste af sin 
slags i trekantsområdet, og er derfor et naturligt 
samlingspunkt for både store og små satsninger 
inden for koncerter, musicals m.m. 
 

 
 
Ny Spotlight 
Kultur- og naturinstitutioner arbejder målrettet på 
at styrke de kreative og innovative kompetencer 
hos børn i skoler og daginstitutioner gennem kre-
ative læringsforløb, der udbydes hele året.  
Festivalen flyttes til foråret og tilpasses dermed 
institutioner og skolers årshjul.   

Bevæg dig for livet 
Vejle Kommune er visionskommune under det na-
tionale partnerskab Bevæg dig for livet, der har 
som mål at gøre Danmark til verdens mest aktive 
nation. Visionsaftalen ligger op til nytænkning og 
partnerskaber i de kommende år. 
 
Kulturpuljen 
Kulturpuljen skal støtte et levende og aktivt kul-
turliv i Vejle Kommune samt understøtte den nye 
kultur-, idræts- og fritidspolitik. I det kommende 
år opdateres retningslinjerne for puljen, så den i 
højere grad understøtter de nye fokusområder. 
 
Events 
Kultur og Sundhed arbejder med at skabe de bedst 
mulige rammer for, at der afholdes events af høj 
kvalitet, der kan understøtte borgernes engage-
ment og skabe ejerskab  herunder at tiltrække na-
tionale sportsevents og være en aktiv partner i fæl-
leskommunale satsninger såsom Tour de France i 
2021.  
 
Billedkunstråd 
Overskriften for Billedkunstrådets arbejde 2019-

  
 
Under den overskrift arbejder rådet med strategi-
ske indsatser såsom lokalt talentmiljø, internatio-
nal art samt børn, unge, kunst og kultur. Fokus er 
at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til kval-
itet og udvikling i kunsten. 
 
PikNik Party - Studiestartkoncert 
Byens store fest for de studerende. Et nyt hold un-
ge eventskabere fra vidt forskellige uddannelser 
booker musik, pynter op, finder frivillige og sikrer 
flotte rammer for op til 5.000 unge. PikNik præ-
senterer både større musiknavne og lokale bands.  
 
Vejle Fjord Festival 
Kommunens store folkefest i Fjordbyen følger 
med eventens udvikling og ændrer navn fra Vild 
med Vand til det mere rummelige Vejle Fjordfes-
tival. Der åbnes op for fest lørdag aften, hvor 
Havneøen og Fjordenhus summer af kokke, der 
dyster i VM i Tartelet samt musik og akrobatik-
show vertikalt på Fjordenhus. Aktiviteterne laves 
primært i samarbejde med foreninger, aktører og 
borgere fra kommunen.  
 
Trekantområdets Festuge  
Som en del af kulturaftalen med Kulturministeriet  

Ud over de decentrale kulturinstitutioner  
Vejle Bibliotekerne, Vejle Museerne, 
Musikskolen og Vejle Musikteater  som 
leverer kulturelle tilbud til kommunens 
borgere og besøgende, så står området også 
for en række puljer, projekter og events. 



Kultur- og Idrætsudvalget 

74 
 

holdes hvert år en festuge for hele Trekantområ-
det. I 2020 er festugen ikke afgrænset til uge 35, 
men spredt ud over hele efteråret. I Vejle indgår 
en lang række koncerter og events fordelt på en 
bred vifte af kultur-genrer. 
 
Aktiv Fritid og Get2sport 
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.  
 
Der er indgået et samarbejde med DIF om Get2-
sport, for at understøtte idrætsforeninger i og om-
kring boligsociale områder.  
 
Idrætsfaciliteter 
Der arbejdes videre med renovering af kommu-
nens idrætsfaciliteter. Der tænkes i fleksible og 
maksimal udnyttelse af m2 både i renovering og 
nybyggeri. I forhold til nybyggeri vil vi forholde 
os strategisk til facilitetsudviklingen og beslut-
ninger skal tages på baggrund af byudvikling, 
nye/ændrede idrætsvaner og en maksimal ud-
nyttelse af eksisterende faciliteter.    
 
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 også åben skole projekter, Idræt i Dag-
timerne samt aktivitetsudvikling.  
 
Elite Vejle 
Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som 
omdrejningspunkt. Der etableres og udvikles sam-
arbejde med foreningslivet og uddannelsesinstitu-
tionerne med henblik på at understøtte talentmiljø-
erne og arbejde på tværs. Elite Vejle har desuden 
fokus på at udvikle talentarbejdet til at involvere 
flere retninger inden for kunst og kultur miljøer 
samt øge samarbejdet med erhvervslivet.  
 
Parasport 
Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad. Ud-
over at have igangsat aktiviteter under Parasport-
ens år i 2019 har Parasportsrådet i tæt samarbejde 
med øvrige forvaltninger i Vejle Kommune og 
Parasport Danmark søsat et projekt, der idrætscer-

tificere ansatte på botilbud for borgere med handi-
cap i Vejle Kommune. 
 


