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Regnskab KL’s Kultur- og Fritidskonference 2019

Den 15.-16. maj i Vejle - Musikteatret

Deltagere:

Betina Svinggaard, byrådspolitiker

Program: Se næste side

Samlede udgifter:

KL-deltagergebyr kr. 4.994,00
Hotel, 1 overnatning - 595,00
Transport (tog) - 802,00

-
I alt kr. 6.391,00



ProgramProgram

Kultur- og Fritidskonferencen 2019 i VejleKultur- og Fritidskonferencen 2019 i Vejle

15. maj 201915. maj 2019

09:00 - 10:00 Ankomst:
Indtjekning og morgenbuffet i Musikteateret

10:00 - 10:20 Åbning af KL's Kultur og Fritidskonference 2019
KL og Vejle Kommune byder velkommen.

Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune. 

10:20 - 10:50 Keynote tale ved María Ana Petrera om FN's verdensmål i et kultur- og fritidsperspektiv
María Ana Petrera fra Deloitte vil fortælle om, hvordan kultur- og fritidsområdet kan løfte kommunernes bidrag til at opnå FN's verdensmål.

10:50 - 11:50 Fra global ambition til lokal implementering – hvordan inddrages kultur- og fritidsområdet?

Flere kommuner er i fuld gang med at implementere verdensmålene. Men hvordan inddrager kommunerne kultur- og fritidsområdet? Dette
spørgsmål vil være omdrejningspunktet for en paneldebat med Vejle Kommune, Gladsaxe Kommune og Odense Kommune. 

Henrik Brandt, journalist og selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren, vil være moderator under debatten.

11:50 - 12:50 Frokost

12:50 - 13:40 Temasessioner (1. runde)
Session 1: Trivsel og mental velvære

Hvordan kan vi fremme mental sundhed gennem at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt?

Oplægsholdere:
- Vibeke Koushede, Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed
- Anita Jensen, Postdoc., Videnscenter for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet
- Laila Ottesen, Lektor, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet

Session 2: Livslang læring og oplyste borgere

Hvordan kan kultur- og fritidsområdet være et supplement til det formelle uddannelsessystem og sikre alle adgang til læring? 

Oplægsholdere:
- Trine Bendix Knudsen, den danske UNESCO nationalkommission 
- Birgitte Bjørn Petersen, projektleder i House of Science

Session 3: Bæredygtig vækst og kulturturisme

Hvilken dynamik er det muligt at skabe mellem kultur, erhverv, turisme og bæredygtighed? 

Oplægsholdere:
- Henrik Møller, 1. viceborgmester i Helsingør kommune, samt formand for Kultur- og Turismeudvalget 
- Jane Widtfeldt Meged, forsker i kulturturisme og projektleder i Innovation og Udvikling af Bæredygtig Bynær Naturturisme, RUC.

Session 4: Bæredygtige nærmiljøer
Hvordan kan kultur og fritidsaktiviteter bidrage til at fremme positive fællesskaber i socialt belastede boligområder?

Oplægsholdere:
- Esben Danielsen, Direktør i Lokale- og Anlægsfonden 
- Jane Jegind, Rådmand i Odense Kommune

13:40 - 14:10 Eftermiddagskage og find hen til anden temasession



14:10 - 15:00 Temasessioner (2. runde)
Samme sessioner

15:00 - 15:25 Find hen til den bus, der kører til din udflugt

15:25 - 17:30 Udflugter:
1. Oplevelsescenter Kongernes Jelling - supermoderne digital sanseoplevelse om vikingernes liv og levned:

Den danske nation blev født og skabt i Jelling, og monumentområdet blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste i 1994. Kom med på denne
udflugt til oplevelsescenter Kongernes Jelling, der ligger midt i det historiske monumentområde omkring Jelling Kirke. 
Du får en unik og supermoderne digital sanseoplevelse, der handler om vikingernes liv og levned. En rejse fra fortællinger i flammernes skær,
over livet som viking og kriger, rejsen til Valhal og overgangen til kristendommen. Hele besøget krones med en tur på den nye tagterrasse med
udsigt over hele monumentområdet. 
Bus til Jelling og rundvisning. 

2. Det Maritime Vejle - velkommen til den nye bydel på havnen i Vejle:

Ved havnen skyder en helt ny bydel op - Fjordbyen - med bl.a. boliger, erhverv, ny havnekanal, ny lystbådehavn og rekreative områder. 
På denne udflugt hører du om tankerne bag den ny bydel med fokus på sammenhængskraft og liv på havnen, bl.a. gennem samskabelse med
foreninger og lokale i afviklingen af Vejles årlige folkefest Vild med Vand i havneområdet. Du præsenteres for nogle af de spændende
byggeprojekter, herunder det spektakulære Fjordenhus og den flydende kajakklub. 
Bus til havnen og rundtur.

3. Resiliens i øjenhøjde:

På denne udflugt bliver du tager på en tur til Finlandsparken et boligområde, der for nylig kom på listen over hårde ghettoer i Danmark. Her vil du få
indblik i hvordan man lokalt i et boligområde arbejder med social sammenhængskraft og bærdygtighed gennem foreningsinitiativer, initiativer i
boligsocialt regi og du vil blive introduceret for en projektidé, der skaber et fælles rum mellem Finlandsparken og det omkringliggende villakvarter.
Bus til Finlandsparken og rundtur.

4. Parasportens hovedstad – hør, se og mærk:

Vejle Kommune har vision om at være parasportens hovedstad og i 2019 sættes ekstra fokus på parasporten via parasportens år. 
På denne udflugt bliver du ført igennem delelementer i visionen:
• Hvordan arbejder Vejle Kommune med visionen politisk og strategisk.
• Hvordan er det at være parasportsudøver i Vejle Kommune. 
• Hvordan føles det på egen krop at være parasportsudøver, og hvordan arbejder foreningerne med parasporten. 
På udflugten vil du møde den politisk trækkraft i visionen, Danmarks eneste Parasportsråd og parasportsudøvere og foreninger i Vejle Kommune. 
Udflugten foregår i DGI Huset Vejle.

5. Vejle i førertrøjen - Vejle Kommune, som et af Nordeuropas bedste områder for cykling:

På denne udflugt præsenteres, hvordan Vejle Kommune målrettet har arbejdet med at opnå positionen som en af Danmarks bedste
cykelkommuner. 
På udflugten vil du høre om: 
• Politiske og strategiske overvejelser bag Vejle i førertrøjen 
• Supercykelstier
• Cykelevents som Gredsdalsløbet, PostNord Danmark Rundt og 2021 ligger Vejle forhåbentlig terræn til Tour de France og Worldcup for MTB
• Samarbejde med frivillige og private aktører
• Mulighed for at prøve kræfter med de nyeste mountainbikespor

17:30 - 19:00 Indkvartering på hotellerne

19:00 - 21:00 Middag i Spinderihallerne

21:00 - 23:00 Netværk og musik i Spinderihallerne

23:00 - 23:30 Tak for i dag

16. maj 201916. maj 2019

07:00 - 08:00 Mulighed for morgenaktiviteter
Løbetur, svømning eller yoga. Se nærmere information om morgenaktiviteterne oppe i menuen



08:00 - 09:00 Plenum og garderoben åbner
Let morgenmad: Kaffe, the og croissanter

09:00 - 09:15 Velkommen til konferencens 2. dag
Morgensang v/ leder af Xeneriet, Tanja Sigsgaard Schmidt

09:15 - 10:15 Fremtidens biblioteker
En ægte kommunalpolitisk debat om fremtidens folkebibliotek under ledelse af Henrik Brandt og med deltagelse af:
- Tine Clausen, formand for Fritids- og Kulturudvalget, Lolland kommune 
- Henrik Møller, 1. viceborgmester, samt formand for Kultur- og Turismeudvalget, Helsingør kommune 
- Steen Bording Andersen, Arhus kommune og Danmarks Biblioteksforening
- Per Paludan, formand Dansk Folkeoplysnings Samråd
- Leon Sebbelin, formand for KL's udvalg for Kultur, Erhverv og Plan

10:15 - 10:45 Kaffepause

10:45 - 11:45 Lokal mobilisering
Paneldebat: Hvordan kan fritidsområdet medvirke til at få befolkningen til at involvere sig i en bæredygtig udvikling? 

Deltagere i debatten:
- Morten Bo Andersen, direktør, GAME
- Kasper Rolle, projektleder, Spejderne
- Trine Frydkjær, projektleder, Tænketanken Mandag Morgen

Henrik Brandt, journalist og selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren, vil være moderator under debatten.

11:45 - 12:00 Aslutning og udtjekning fra konference:
Kl. 12: Frokostmadpakke to go eller to stay
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