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1. INDLEDNING
I foråret 2007 igangsatte Norddjurs Kommune en proces, som skulle føre frem mod en kultur- og
fritidspolitik.
Nu er vi ved at være i mål efter samtaler i Kultur- og Udviklingsudvalget, temamøder i
Kommunalbestyrelsen, en konference med kultur- og fritidslivets mange aktører, tre dialogmøder
med fokusgrupper, samtaler med borgere på Åben Rådhus arrangementer og indsendte forslag på
kommunens hjemmeside.
Vi har tilrettelagt processen med seks indgange:
1. Børn på spring – unge i fart
2. Kreativitet og mod
3. Norddjurs og omverdenen
4. Menneskelig vækst
5. Blåt og grønt
6. Vækst og antivækst
Det betyder, at kultur- og fritidspolitikken tager udgangspunkt i tværgående helhedstænkning
frem for i fagområder såsom for eksempel idræt, musik, teater.
Vi har været vidt omkring. Kulturafdelingen har lyttet og skrevet og lyttet igen. Nu er essensen af
processen samlet i en række målsætninger, indsatsområder og ideer til mulige handlinger.
Markante huse og markante mennesker
Norddjurs Kommune har et mangfoldigt og forskelligt kultur- og fritidsliv. Vi har en række
markante huse, som er omdrejningspunkter for oplevelse og inddragelse, indlevelse og udfoldelse.
Norddjurs Biblioteker er vores væsentligste institutioner for kultur, information og læring og er
netop nu i gang med en omfattende forvandlingsproces. Et meget synligt element i denne proces
er Kulturperronen – bibliotek og borgerhus i Auning. Kulturhuset Pavillonen i Grenaa er kendt ud
over kommunens grænser som spillested for musik og teater af høj standard. Djurslands Museum
og museerne på Gl. Estrup formidler på levende vis kulturarven. Kattegatcentret i Grenaa byder på
store oplevelser med havets dyr. Når det drejer sig om idrætsudfoldelse, står vi stærkt med store
idrætscentre i Grenaa og Auning og en række haller spredt ud over hele kommunen. Musikskolen
for børn og unge har gennemført sin første sæson som Norddjurs Musikskole og får nu følgeskab
af Norddjurs Billedskole.
Markante mennesker – ildsjælene - har æren for, at Norddjurs Kommune ud over sine huse også
er kendetegnet ved en frodig og dynamisk underskov af aktiviteter og aktivitetshuse overalt i
kommunen. Foreningerne er grundlaget for idræts- og fritidsaktiviteter i næsten alle døgnets 24
timer og yder samtidig et stort socialt arbejde over for grupper uden foreningstilknytning.
Forsamlings- og kulturhusene er berømte over hele landet, fordi de byder på masser af liv.
Udstillingssteder gør billedkunst til en naturlig del at hverdagen, uanset hvor vi bor i kommunen.
Naturcentrene sikrer levende naturformidling af vores fantastiske natur, og på de lokalhistoriske
arkiver finder vi inspirerende viden om vore historiske rødder.
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Global Music Festival (navnet er fremover Port Mondo) er siden starten blevet et stærkt vartegn
for vores kommune og samler verdensmusik- og teater af høj klasse hver sommer. Ligeledes
samler Kattegat Cup hver sommer entusiastiske fodboldudøvere fra både ind- og udland.
Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi ildsjælene vil det.
Samvirkerne
I Norddjurs Kommune er dannet fem samvirker på kultur- og fritidsområdet. De vil fremover
fungere som vigtige samarbejdspartnere for både politikerne og Kulturafdelingen. Det er nemlig
dem, der på hvert deres område har føling med og viden om, hvilken vej udviklingen gerne må gå.
De fem samvirker er:
Norddjurs Idrætsråd
Spejdersamrådet Norddjurs
Kulturelt Samvirke
Oplysningsrådet i Norddjurs
Arkivsamvirket for Norddjurs Kommune
Giver paraplyen farve
Samtidig med at vi tegner konturerne til kultur- og fritidspolitikken, er Norddjurs Kommune i gang
med at lægge en overordnet udviklingsstrategi, som kan sammenlignes med en paraply, der
dækker alle områder i det kommunale arbejde. Kultur- og fritidspolitikken er med til at give
paraplyen farve, ligesom udviklingsstrategien smitter af på kultur- og fritidspolitikken.
Udviklingsstrategiens temaer: bæredygtighed, kvalitet og sundhed er også vigtige temaer i kulturog fritidspolitikken.
Kulturaftale skal understøtte kulturpolitiske initiativer
I løbet af processen for udarbejdelse af en kultur- og fritidspolitik har Kultur- og Udviklingsudvalget
besluttet, at der skal indledes et samarbejde med en række kommuner om at indgå en kulturaftale
med Kulturministeriet. De øvrige kommuner i samarbejdet er: Syddjurs Kommune, Favrskov
Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Samsø Kommune. En kulturaftale skal
understøtte de lokale kulturpolitiske initiativer, fremme samarbejde mellem kommunerne, give en
større kulturpolitisk dispositionsfrihed lokalt og udbygge den kulturpolitiske dialog mellem det
statslige og det kommunale niveau. Aftalen vil - hvis den bliver en realitet - blive udmøntet i en
række aktiviteter på tværs af kommunerne, og relevante samvirker vil blive hørt i fremtidige
handlinger i forhold til kulturaftalen.
Målsætninger og handlinger
Kulturpolitikken og dens målsætninger er vore pejlemærker for, hvad vi gerne vil.
Frem mod 2012 skal vi nu sætte nogle synlige spor i form af handlinger. Vores store udfordring er
at få kulturpolitikken til at blive et brugbart redskab i hverdagen. Hvert år forud for budgetlægning
vil der blive afholdt en konference mellem kultur- og fritidslivets aktører og Norddjurs Kommune,
hvor der bliver lejlighed til at gøre status og gå i dialog om fremtidige handlinger.
Kulturchef
Johan Legarth
Juni, 2008
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2. VISION
INDLEVELSE OG INDDRAGELSE – UDFOLDELSE og OPLEVELSE
- for alle i Norddjurs
Vores vision er, at kultur og fritid er for alle kommunens borgere.
For børn og unge, for voksne, midaldrende og ældre.
For de nysgerrige og for dem, som søger trygheden og det kendte.
For turister og for besøgende.
Men allermest for dem, som bor her og er her i Norddjurs i hverdagen.
Vores vision er, at kultur og fritid giver indlevelse – udfoldelse og oplevelse
i krop og sjæl.
At vi bliver klogere og har mulighed for at gå i dybden med de ting, der interesserer os.
At vi bliver dygtigere til at udføre de ting, der optager os. At vi er med, når der besluttes.
Og at vi får mulighed for at udfolde os i lige præcis dén retning, vi lyster.
Sang, musik, gymnastik, boldspil, teater, kunst, litteratur, motocross, ridning og meget mere – hvis
du bor i Norddjurs og vil have kvalitet.
Vi er optaget af at styrke sundhed og livskvalitet.
Vi har en meget smuk natur med skove, strande og havet mod nord og øst.
Det er vi stolte af. Det bliver vi sunde af.
Vi har også et meget smukt og vidtfavnende foreningsliv.
Det giver ligeledes sundhed og livskvalitet.
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3. KULTURPOLITISKE VÆRDIER
FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED
Er de to kulturpolitiske værdier, der kendetegner kultur- og fritidslivet i Norddjurs.
Forskellighed - fordi folk på Norddjursland er meget forskellige – både i interesser, baggrund og
behov.
Geografien er meget forskellig.
Folk vælger naturligvis at bosætte sig forskellige steder.
Derfor er det vigtigt at skabe sammenhold og mødesteder lokalt,
så alle disse forskellige folk kan møde hinanden.
Og skabe ting sammen.
Og skabe sammenhæng.
Mangfoldighed - fordi kultur og fritidslivet skal være mangfoldigt for at favne folks forskellige
behov.
Udbuddet i faciliteter viser sig på mangfoldige måder,
men er dog en klar strategi for fremtiden:
I øst har vi Grenå Idrætscenter, Djurslands Museum, Kattegatcentret, Kulturhuset Pavillonen og
Bavnhøj Mølle.
I vest har vi Auning Idrætscenter, museerne på Gl. Estrup og Kulturperronen - det nye bibliotek og
borgerhus.
I andre mindre lokalsamfund har vi mindre haller, lokalbiblioteker og forsamlingshuse, som dog er
store i indhold.
Mangfoldighed betyder også for os at være i stand til at prioritere blandt de talrige muligheder og
behov.
Og være i stand til at gå nye veje.
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4. MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER
Målsætningerne er de pejlemærker, som Norddjurs Kommune i samarbejde med fritids- og
kulturlivets aktører vil styre efter. Til de enkelte målsætninger knytter sig en række
indsatsområder. Det er intentionen, at vores arbejde med målsætninger og indsatser skal
medvirke til at skabe øget sammenhæng og kvalitet på fritids- og kulturområdet og i forhold til
kommunens øvrige planlægning.
Vi har valgt fem overordnede målsætninger:
•
•
•
•
•

Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til fordybelse
Kulturens og fritidslivets rødder og trætoppe har mulighed for udfoldelse og udvikling
Samarbejde, erfaringsudveksling og synliggørelse styrker kultur- og fritidslivets tilbud
Kultur- og fritidslivet skaber sammenhold og mødesteder lokalt
Kultur- og fritidspolitikken giver mod til at prioritere og til at gå nye veje

4.1 Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til ro og fordybelse
Norddjurs Kommune er kendetegnet ved en lang afvekslende kystlinje, sammenhængende
skovområder og et udbygget stisystem. Vi har også gode lystbådehavne med mange vandbaserede
sportsgrene. Naturen byder på store muligheder for at udvikle friluftsliv og turistrelaterede
aktiviteter, som både tilgodeser dem, der ønsker stilhed og fordybelse, og dem, som ønsker
muligheder for at udfolde sig aktivt i hverdagen. Vi vil derfor øge opmærksomheden på at udvikle
aktivitets- og rekreationstilbud i naturen.
Indsatser
4.1.1 Tilgængelighed
Vores brug af naturen afhænger af, at vi uden besvær har adgang til den og kan få overskuelig
information om mulighederne.
4.1.2 Natur- og fritidsaktiviteter
Naturen tilbyder mange forskellige aktiviteter og oplevelser og rummer samtidig et stort uudnyttet
potentiale for aktiviteter på sundheds-, motions- og idrætsområdet. Også kulturhistorisk er det
muligt at udvikle nye aktiviteter.
4.1.3 Havne- og kystaktiviteter
Havne- og kystmiljøerne i Norddjurs Kommune er attraktive oplevelses- og rekreationsområder.
Norddjurs Kommune vil styrke områderne med nye typer kultur- og fritidsaktiviteter, som vi
udvikler i samarbejde med lokalområdernes virksomheder, foreninger og borgergrupper.
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4.2 Kulturens og fritidslivets rødder og trætoppe har mulighed for udfoldelse og
udvikling.
Norddjurs Kommune har et mangfoldigt idræts-, kultur- og fritidsliv, som giver os mulighed for at
få sunde, sjove og udviklende oplevelser sammen med andre. Foreningerne bæres af et stort
netværk af frivillige og etablerede kræfter, og oplysningsforbundene danner ramme for et alsidigt
tilbud om undervisning. Samtidig har vi også adskillige professionelle institutioner og aktører, som
arbejder med at skabe aktive kultur- og fritidsoplevelser, og som medvirker til talentudvikling hos
unge udøvere. Aktiviteterne og organiseringen af aktiviteterne er hele tiden i forandring for at
tilpasse sig deltagernes ønsker og behov. Vi ønsker, at der er de bedste betingelser for, at både
ildsjæle, frivillige og professionelle kulturinstitutioner kan udvikle sig optimalt.
Indsatser
4.2.1 Eksisterende trætoppe understøttes og udvikles
Norddjurs Kommune har flere store markante huse, der er væsentlige medspillere, når det gælder
om at skabe fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser.
Norddjurs Kommune understøtter trætoppene økonomisk og giver dem mulighed for fortsat
udvikling.
4.2.2 Information og læring
Norddjurs Biblioteker er den væsentligste kulturinstitution i Norddjurs Kommune og fungerer som
omdrejningspunkt for kultur, litteratur, viden og læring. Bibliotekernes fortsatte udvikling støttes.
Også oplysningsforbundene støttes i deres arbejde med at give borgerne tilbud om faglig læring,
personlig udvikling og livskvalitet.
4.2.3 Rødderne – den frivillige indsats, der styrker fællesskabet og giver muligheder for aktiv
udfoldelse – understøttes
En stor del af fritidstilbuddet og kulturlivet drives af frivillige. De frivillige er også i fremtiden
vigtige aktører for et frugtbart kultur- og fritidstilbud i Norddjurs Kommune. De frivilliges indsats
skal derfor understøttes med udgangspunkt i de behov, som de frivillige formulerer.
4.2.4 Musiske udfoldelser for unge
Norddjurs Kommune har mange unge musiktalenter, som skal have gode muligheder for at udvikle
sig. Den rytmiske musik sikres et udfoldelsesrum.

4.3 Samarbejde, erfaringsudveksling og synliggørelse styrker kultur- og fritidslivets
tilbud
Norddjurs Kommune er kendetegnet ved at have mange kreative mennesker, udøvende kunstnere
og engagerede foreninger. Det giver nye og anderledes udviklingsmuligheder for partnerskaber og
initiativer: Mellem kulturens ildsjæle, mellem erhvervsliv og kulturen, mellem ildsjælene og de
etablerede kulturinstitutioner, mellem naturvejledere, skovfolk og uddannelsesinstitutioner. På
tværs af foreningsliv, kommunale institutioner og afdelinger. Norddjurs Kommune ønsker at
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medvirke aktivt til, at parterne mødes og udveksler erfaringer, så nye initiativer og muligheder for
samarbejde kan opstå. Samtidig sikres brugerindflydelse i kommunale lokaliteter.
Indsatser
4.3.1 Netværk
Norddjurs Kommune ønsker at styrke såvel de formelle som de uformelle samarbejdsfora mellem
aktører på kultur- og fritidsområdet. Netværkene sikrer en koordinering af tilbud og en løbende
udvikling af kvaliteten.
4.3.2 Synliggørelse
Norddjurs Kommune sætter fokus på formidling af eksisterende tilbud og nye initiativer. Det
gælder både udvikling af formidlingsredskaber og øget opmærksomhed på kontinuerligt at
fortælle borgere og omverden om tilbuddene og de gode historier.
4.3.3 Samarbejde mellem erhvervslivet og kultur- og fritidslivet
Norddjurs Kommune vil medvirke til, at de nuværende samarbejdsrelationer om sponsoraftaler
mv. udvikles med nye typer af partnerskaber til gavn for begge parter. Der kan skabes øget samspil
i form af tværgående udviklingsmiljøer for kunst, kreative fag, kultur, sundhedsfremme, idræt og
vidensformidling.

4.4 Kultur- og fritidslivet skaber sammenhold og mødesteder lokalt
Kultur- og fritidslivet i Norddjurs er baseret på engagerede folk, som føler ejerskab for og bidrager
til kulturelle fællesskaber. Kultur- og fritidsaktørerne forsøger at række over et stort geografisk
område, men det er også både rart og vigtigt at mødes i et mindre område – lokalt. Det skaber
sammenhold, engagement og liv. Derfor vil Norddjurs Kommune medvirke aktivt til at skabe
fysiske mødesteder i lokalområderne.
Indsatser
4.4.1 Lokale mødesteder
Norddjurs Kommune vil sikre mulighed for adgang til mødesteder til fritids- og kulturformål i byer,
landsbyer og på landet. Det tilstræbes, at bygninger og det åbne rum udnyttes optimalt, og at de
kan skabe inspirerende betingelser for et øget aktivitetsniveau.

4.5 Kultur- og fritidspolitikken giver mod til at prioritere og til at gå nye veje
Norddjurs Kommune vil gerne give mulighed for at opleve både de skæve og nicheprægede og de
store professionelle kulturelle oplevelser.
I Norddjurs Kommune er der store muligheder for at udveksle viden, ideer og initiativer med
omverdenen. Norddjurs Kommune vil bakke op om de kreative kræfter, der har lyst og mod til at
gå nye veje, når aktiviteter skal udvikles og alliancer skal indgås. Det gælder, når konkrete
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kulturaktiviteter for børn bliver prøvet af, og det gælder, når unge iscenesætter events og
iværksætter aktiviteter for særlige grupper. Og det gælder i samarbejdet med nabokommunerne,
andre byer i Danmark og udenlandske kontakter.
Indsatser
4.5.1 Børns og unges kultur er en integreret del i kommunens kulturliv
Inspirerende kulturoplevelser og engagerende fritidsinteresser er en vigtig dimension i børns og
unges liv. Børn og unge får i fremtiden brug for stærke kreative kompetencer, og Norddjurs
Kommune vil derfor arbejde for, at disse kompetencer sikres en central plads i både skoler,
daginstitutioner og kulturinstitutioner. Der skal arbejdes for at give børn og unge med forskellige
forudsætninger samme muligheder for gode fritids- og kulturtilbud. Det er vigtigt at tænke nyt og
anderledes og søge at forstå de unges måde at leve på. Tilbuddene til børn og unge skal tilpasses
og målrettes deres ønsker og behov.
4.5.2 Vækstmulighed for kreative folk
Norddjurs Kommune er kendt som et populært bosætnings – og arbejdssted for kunstnere og
kreative personer. Dette specielle kendetegn skal understøttes og markedsføres.
4.5.3 Samarbejde over grænser
Norddjurs Kommune skal være en åben kommune med gode kulturelle rammer og muligheder.
Det stiller krav til samarbejde på tværs af traditionelle og institutionelle skel. Samarbejde på tværs
af kommune- og landegrænser bør prioriteres og udvikles.
.
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5. IDEER TIL HANDLINGER
- Et idekatalog
I processen med at skabe Norddjurs Kommunes første kultur- og fritidspolitik er der kommet en
lang række ideer til konkrete handlinger. Vi samler i idekataloget ideerne inden for de
indsatsområder, som de naturligt knytter sig til.
Nogle af ideerne er måske allerede i skrivende øjeblik på vej til at blive virkelighed. Andre vil først
kunne gennemføres længere ude i fremtiden, hvis de på et tidspunkt bliver godkendt og
økonomien skaffet til veje fra kommunen eller private.
Vi har ikke prioriteret ideerne i forhold til hinanden. Ideerne er fremsat af mange forskellige
mennesker, og i idekataloget er det i de fleste tilfælde ikke afklaret, hvem der vil være de naturlige
initiativtagere, hvis ideerne skal omsættes til handling. Det kan i nogle tilfælde være
idrætsforeninger, det kan være kulturinstitutioner, virksomheder eller borgergrupper. Eller det
kan være Norddjurs Kommune.

5.4.1.1. Tilgængelighed
5.4.1.1.1. Gode stisystemer og parkeringsmuligheder
Norddjurs Kommune udvikler stisystemer til fodgængere, cyklister samt ryttere og forbedrer
mulighederne for at parkere.
Kollektiv trafik tænkes ind i planlægningen af tilgængeligheden til naturen.
Vedligehold af eksisterende kommunale stier styrkes.
Dialog med private skovejere om øget adgang.
5.4.1.1.2. Udvikling af kortmateriale
Norddjurs Kommune udarbejder kortmateriale over muligheder for aktiviteter i naturen.
Norddjurs Kommune udarbejder forslag til vandreture.
5.4.1.1.3. Formidling og infostandere
Norddjurs Kommune opstiller infostandere.
Norddjurs Kommune etablerer elektronisk formidling af stier og turmuligheder.

5.4.1.2. Natur- og fritidsaktiviteter
5.4.1.2.1. Aktiviteter ved kysten og i skovene
Udvikling af nye temature – eksempelvis Pilgrimsvandring.
5.4.1.2.2. Kulturruter
Udvikling af ture og ruter med fokus på kunst, arkitektur, historie, kulturhistorie, kendte personer
og herregårde på Djursland til brug for både lokale borgere og turister.
5.4.1.2.3. Motionsruter i private skove
I samarbejde med private skovejere kortlægges eksisterende motionsruter, og nye etableres.
5.4.1.2.4. Støjende aktiviteter
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Norddjurs Kommune lægger en sammenhængende plan for aktiviteter som riffelskydning,
motocross og gocart. Norddjurs Kommune samarbejder med Syddjurs Kommune om etablering af
ny gocartbane.
5.4.1.2.5. Udsigtstårne
Norddjurs Kommune planlægger og etablerer udsigtstårne i samarbejde med relevante
interessenter.
5.4.1.2.6. Sommerferieaktiviteter
Udvikling af aktiviteter på strandene

5.4.1.3. Havne- og kystaktiviteter
5.4.1.3.1. Udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter i havnemiljøet
Norddjurs Kommune sikrer, at der i forbindelse med udvikling af havneområder medtænkes
mulige kultur- og fritidsaktiviteter.
5.4.1.3.2. Udvikling af nye aktiviteter ved kysten
Udvikling af ’stier på vandet’ – f. eks. som guidede ture eller som ture på egen hånd med
kortmateriale, leje af fartøj og madkurv.
Etablering af klubhuse til søspejdere.
Etablering af badebroer til vinterbadere.

5.4.2.1 Eksisterende trætoppe understøttes og udvikles
5.4.2.1.1 Nyt ridesportscenter i Grenaa
De fysiske rammer for Dolmer Rideklub og Djurslands Rideklub er utilstrækkelige.
Norddjurs Kommune samarbejder med de to rideskoler om at etablere et helt nyt ridesportscenter
i Grenaa til afløsning af de to nuværende rideskoler.
Der arbejdes på at sikre den rette placering og det finansieringsmæssige grundlag herfor.
5.4.2.1.2. Etablering af Havets Hus
Norddjurs Kommune samarbejder med Kattegatcenteret om at etablere et ´Havets Hus’ som et
tilbud til både forskning, undervisning og oplevelser.
5.4.2.1.3. Etablering af nye faciliteter i Kulturhuset Pavillonen
Kulturhuset Pavillonen rummer foreningsaktiviteter samt læringsmiljøer som undervisning i dans,
teater, musik og billedkunst. Derudover tilbyder Kulturhuset Pavillonen et rigt varieret udbud af
forskellige kulturelle oplevelser fra amatøropsætninger til store professionelle forestillinger. En
styrkelse af scenefaciliteter vil give udviklingsmuligheder til områdets talenter, og vil kunne løfte
de lokale kulturelle miljøer og talenter.

12

5.4.2.3. Rødderne – den frivillige indsats, der styrker fællesskabet og giver
muligheder for aktiv udfoldelse – understøttes
5.4.2.3.1 Kompetenceudvikling
Norddjurs Kommune samarbejder med samvirkerne og Folkeoplysningsudvalget om at støtte
kompetenceudviklingen på ledersiden og afsætter midler til udvikling af eksisterende tilbud eller
start af nye aktiviteter.
Ledelsesudvikling, som samtidig skal give erhvervskompetence, kan ske i samarbejde med
oplysningsforbund, landsdækkende idrætsorganisationer eller lokale uddannelsesudbydere.
5.4.2.3.2 Udvikling af nye organisationsformer
Inden for idrætsforeningernes område arbejdes der med andre organisationsformer end den
oprindelige foreningstanke. Der udvikles klippekortordninger, hvor deltagerne betaler pr. gang.
Der arbejdes med bookingordninger både for almindelige medlemmer, men også for turister. Der
arbejdes med bookingordninger, hvor man bestiller tid på internettet og samtidig betaler for brug
af faciliteter.
Der etableres tilbud til de foreningsløse borgere. Tilbuddene skal tilpasses borgernes behov og
muligheder for at deltage.
5.4.2.3.3 Foreningsservice – støtte til administration, projektudvikling og formidling
Norddjurs Kommune styrker administrativ og konsulentmæssig bistand til fundraising,
udviklingsarbejde og formidling.
Indsatsen for at forenkle tilskudsregler udvikles fortsat, så administrationen lettes for
foreningerne.
5.4.2.3.4 Fritidsområdet understøttes
Fritidsområdet understøttes med puljemidler til start af nye initiativer.
5.4.2.3.5. Etablering af integrationsværksteder
Der etableres foreningsdrevne værksteder til fremme af integration lokalt.
5.4.2.3.6. Etablering af pensionisthøjskole
Norddjurs Kommune stiller gratis rammer til rådighed for en foreningsdrevet pensionisthøjskole i
samarbejde med kommunens relevante brugere og interesseorganisationer.
5.4.2.3.7. Etablering af et samlet Folkeuniversitetstilbud
De nuværende folkeuniversitetstilbud koordineres og udvides til at dække et bredere udvalg af
undervisningsforløb i hele kommunen efter lokale behov.

5.4.2.4. Musiske udfoldelser for unge
5.4.2.4.1 Øget støtte til den rytmiske musik
Norddjurs Kommune styrker indholdet i musikudbuddene for unge musiktalenter.
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5.4.3.1. Netværk
5.4.3.1.1 Øget støtte til samvirker og institutioner
Styrke støtte og udvikling til de 5 samvirker i form af konsulentressourcer.
Etablering af formaliseret netværk for kulturinstitutionerne.
5.4.3.1.2 Halvårlige tema- og initiativmøder
Afholdelse af halvårlige temamøder for aktører på fritids- og kulturområdet, hvor udvalgte og
afgrænsede temaer i forhold til kultur- og fritidspolitikken og muligheder for iværksættelse af
initiativer drøftes.

5.4.3.2 Synliggørelse
5.4.3.2.1 Formidlingsstrategi
Udvikling af formidlingsstrategi i samarbejde mellem Norddjurs Kommune og aktørerne.
5.4.3.2.2 Formidlingskanaler- og produkter
Norddjurs Kommune udvikler kultur – og fritidslandkort over Norddjurs, der illustrerer, hvor
ressourcerne findes.
Norddjurs Kommune etablerer elektronisk arrangementskalender.
Trykt informationspjece- og plakatmateriale, som formidler kultur- og fritidstilbud 1 - 2 gange
årligt.
Oprettelse af web-portal, som er tilgængelig via kommunens hjemmeside. Portalen skal blandt
andet give overblik de mange aktører inden for kultur og fritid og over udnyttelse af lokaler i
kommunale bygninger, selvejende haller, svømmecentre og udendørs anlæg.
Når Norddjurs Kommune yder støtte til kulturelle arrangementer modtager Kulturelt Samvirke 10
adgangsbilletter til uddeling til andre kulturelle eller frivillige foreninger for på denne måde at
udbrede kendskabet til de kulturelle tilbud i kommunen.
5.4.3.2.3 Skabe en Djurslandskanon i samarbejde med Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune udvikler en Djurslandskanon, som har til formål at give os en bedre viden om,
hvem vi er. Samtidig kan den bruges til at forklare gæster og tilflyttere, hvad de kan opleve, når
museer og andre attraktioner er besøgt. Djurslandskanonen kan f. eks. beskrive vigtige
fortidsminder, hvordan man finder kendte bygninger, hvilke kunstværker Djursland er kendt for,
hvor de bedste udsigtspunkter ligger, og hvor man finder de bedste løberuter.

5.4.3.3 Samarbejde mellem erhvervslivet og kultur- og fritidslivet
5.4.3.3.1 Samarbejdskonference
Afholdelse af kultur- og erhvervskonference med henblik på at forme fælles målsætninger og
iværksætte konkrete initiativer.
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5.4.3.3.2 Sundheds- og motionssamarbejde
Udvikling af sundheds- og motionssamarbejde mellem virksomheder, idrætscentre, foreninger og
oplysningsforbund.
5.4.3.3.3 Kulturpakker
Kulturinstitutionerne udvikler sammen med virksomhederne oplevelses- og kulturpakker for
virksomheders medarbejdere og samarbejdspartnere.

5.4.4.1 Lokale mødesteder
5.4.4.1.1 Ledige lokaler gøres aktive – genbruges i andre sammenhænge
Der arbejdes for, at ledige lokaler til idræts- og kulturformål gøres aktive. Indsatsen koordineres
gennem netværksdannelse og forbedret kommunikation.
5.4.4.1.2 Liv i forsamlingshusene – formidling
Norddjurs Kommune indgår i et samarbejde med Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og
Samsø kommuner om en kulturaftale med Kulturministeriet og med Region Midtjylland som
samarbejdspartner. Et delmål i den forbindelse er, at der søges etableret et tværgående
netværkssamarbejde mellem forsamlingshuse. Netværket etablerer fælles organisering,
koordinering og samarbejdsstruktur mellem enkelte eller klynger af huse. Der gennemføres
registrering og erfaringsudveksling.
5.4.4.1.3 Renovering af haller
Der er i 2008 gennem anlægsbevilling fra Norddjurs Kommune igangsat en udførelse af
påtrængende renoveringsopgaver – særligt i kommunens vestende. Denne renoveringsopgave vil
være nødvendig også fremover for at sikre en tidssvarende drifts- og vedligeholdelsestilstand,
hvorfor der sikres videreført kommunale anlægsmidler hertil.
5.4.4.1.4 Renovering af idrætsanlæg
Der er i 2008 gennem anlægsbevilling fra Norddjurs Kommune igangsat en udførelse af
påtrængende renoveringsopgaver – blandt andet som følge af, at sprøjtning mod ukrudt ikke
foretages. Denne renoveringsopgave vil være nødvendig også fremover, hvorfor der sikres
videreført kommunale anlægsmidler hertil.
5.4.4.1.5 Borgerinddragelse ved ombygning og nybyggeri af idrætsfaciliteter
Lokale borgeres og foreningers behov og ideer inddrages, når der planlægges ombygning og
nybygning af idrætsrelaterede huse.
.
5.4.4.1.6 Norddjurs Biblioteker som neutralt samlingssted udbygges
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en biblioteksplan omfattende en ny biblioteksstruktur.
Strukturen giver mulighed for benyttelse af bibliotekerne som samlingssteder for kommunens
kulturliv. Denne funktion fremmes mest muligt til gavn for borgere, organisationer og foreninger.
5.4.4.1.7 Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder
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Norddjurs Kommune sikrer mulighed for aktivitet, kreativitet og bevægelse ved at skabe byrum i
forbindelse med etablering af nye boligområder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende
byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse. Dette
medvirker samtidig til at skabe uforpligtende socialt samvær.
5.4.4.1.8 Kulturbus indsættes ved kulturarrangementer
Grupper af unge i Norddjurs efterspørger øget tilgængelighed til kulturelle aktiviteter. Det gælder
klubtilbud, og det gælder arrangementer som koncerter m.v. Gruppen foreslår derfor, at der
indsættes en ”kulturbus”, som i særlig grad tilgodeser unge i landområderne.

5.4.5.1 Børne- og ungekulturen er en integreret del i kommunens kulturliv
5.4.5.1.1 Etablering af Børnehuset Galakzen
Norddjurs Kommune undersøger i samarbejde med institutioner og foreninger mulighederne for
at etablere Børnekulturhuset Galakzen. Huset skal danne ramme om en børne- og legekultur, som
foregår på børnenes præmisser. Visionen er at skabe et videns-, aktivitets- og oplevelsescenter.
5.4.5.1.2 Etablering af et ungdomshus
Mulighederne for etablering af et ungdomshus til blandt andet musisk udfoldelse undersøges. Et
ungdomshus vil desuden kunne udvikles i takt med, at der opstår behov for anden kunstnerisk
udfoldelse inden for blandt andet dramatik og fremstilling af billedlige udtryk.
Huset vil samtidig kunne dække et behov blandt de unge for et samlingssted på deres egne
betingelser.
5.4.5.1.3 Etablering af Norddjurs Billedskole
De tidligere billed- og kunstskoler i de fire kommuner vil inden længe komme med et samlet tilbud
som Norddjurs Billedskole, og der planlægges en udvidelse af undervisningssteder og en forøgelse
af undervisningstilbuddet.
5.4.5.1.4 Etablering af musisk skole
Der etableres én skole for musiske aktiviteter omfattende teater, kunst, dans og musik med
Norddjurs Musikskole som omdrejningspunkt.
5.4.5.1.5 Etablering af juniorklubber
Generelt er der gode tilbud for børn ind til 10-års alderen, hvor pasning i fritidsordningerne
ophører. Gruppen med unge fra 14-års alderen tilbydes ungdomsskoleaktiviteter. Børnene i
alderen 10 – 14 år mangler kvalificerede fritids- og kulturtilbud i dagtimerne. Der arbejdes for, at
der etableres juniorklubber, gerne i samarbejde med skoler og foreningslivet, der kan give
børnene i mellemgruppen nogle kvalitetsmæssigt gode fritidstilbud i dagtimerne. Der er ikke
nødvendigvis tale om pasningslignende tilbud med normeret personale.
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5.4.5.1.6 Egnsteater på Djursland
Undersøgelse af muligheden for at tilknytte en teatergruppe til Djursland. Skoler og institutioner
skal inddrages i drøftelserne om at tilknytte et egnsteater til Djursland, ligesom mulighederne i en
mellemkommunal ordning også skal afklares.

5.4.5.2 Vækstmulighed for kreative folk
5.4.5.2.1 Etablering af Kunstens Hus
Der er kræfter i gang for at skabe et ”Kunstens Hus”, og behovet og opbakning til projektet
undersøges.
Tanken er at skabe plads til de mange kunstnere, så der kan opstå et fagligt kunstnermiljø med
arbejdende værksteder, undervisning og udstillingsmuligheder.
Tanken er desuden at inddrage mere etablerede professionelle og internationale kunstnere fra
både ind- og udland i et samarbejde med erhvervslivet.

5.4.5.3 Samarbejde over grænser
5.4.5.3.1 Udvikling af samarbejde med andre kommuner
På en lang række punkter samarbejder Norddjurs Kommune allerede med Syddjurs Kommune om
projekter, mellemkommunale betalinger, kompenserende specialundervisning,
museumssamarbejde, fællesmøder, udviklingsdage m.m. Dette samarbejde udvikles og udvides til
også at omfatte andre kommuner. Der indgås kulturaftale mellem Kulturministeriet og Syddjurs,
Favrskov, Samsø, Skanderborg, Odder og Norddjurs Kommuner.
5.4.5.3.2 Internationalt samarbejde styrkes
Ved at tematisere samarbejdsområderne kan der ske en udveksling af faggrupper, ungegrupper,
politikere m.m. til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Mulighederne for at tage
udgangspunkt i Norddjurs Kommunes venskabsbyer i de nordiske lande, Tyskland og Litauen
undersøges.
5.4.5.3.3 Global Music Festival ( navnet er fremover Port Mondo) styrkes
Den årlige interkulturelle musikfestival udvikles med nye aktiviteter. Ved festivalen skal folk kunne
mødes i en ligeværdig fest med musik, dans, teater, billedkunst og mad fra alle verdens hjørner.
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