Strategi for Fritid og Kultur
Lemvig Kommune 2019-2022

Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune
Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision:
”Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.
I dem udviser vi handlekraft og vilje til at tænke nyt for at skabe bæredygtig udvikling.”
Lemvig Kommunes vision er en ledestjerne, der sætter retningen for kommunen i fremtiden og sikrer, at vi fastholder en
langsigtet kurs. Visionen tager afsæt i kommunens styrker og potentialer, så vi fremmer og fremtidssikrer en stærk
kommune.
Visionen bliver uddybet nærmere i Lemvig Kommunes tre politikker:




Politik for børn, voksne og ældre
Politik for erhverv, natur og infrastruktur
Politik for fritid, frivillighed og sundhed

Visionen og de tre politikker er det fælles udgangspunkt for alle strategier i Lemvig Kommune. På den måde sikres, at alle
enheder arbejder mod det samme mål, med udgangspunkt i det samme borgersyn. Borgere vil derfor også opleve, at lige
meget om man er i kontakt med en skole, børnehave eller ældrecenter, så er udgangspunktet det samme.
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Baggrund
I Lemvig Kommune er fælleskaber og deltagelsen i foreningslivet og
det kulturelle liv væsentligt for både den enkelte og for samfundet
generelt. Forenings- og kulturlivet er med til at skabe samhørighed,
sammenhold og sammenhængskraft.
Fritids- og Kulturområdet spiller en vigtig rolle i forhold til det gode liv
i Lemvig Kommune, i samspil med sundhedsområdet, i forhold til lokal
vækst, ved børns læring og i forhold til at skabe en lokal og
stedspecifik identitet.
I denne strategi for fritids- og kulturområdet har vi udpeget fire
områder, som vi vil have særligt fokus på i den kommende periode:
Foreninger og institutioner, Faciliteter
Samarbejde, Kulturarv og Synlighed
Foreningslivet er sammen med kulturinstitutionerne fundamentet, for
det mangfoldige fritids- og kulturtilbud vi har i Lemvig Kommune. De
fysiske faciliteters placeringer og tilstand er vigtige for at tiltrække
medlemmer og brugere, og samarbejde er altafgørende i forhold til
opretholdelse og udvikling af aktiviteter og oplevelser. Kulturarven er
vores kerne – det der gør os til noget særligt. Det der giver os
identitet og samhørighed.
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Foreninger og institutioner
Vi vil fortsat sikre et bredt og varieret udbud af aktive foreninger og
institutioner indenfor fritids- og kulturområdet, som kan give
borgerne mulighed for at leve et sundt og aktivt liv og indgå i
fællesskaber.
Prognoserne fortæller, at der bliver færre børn og flere ældre i
Lemvig Kommune. Hvis udviklingen fortsætter i de kommende år, vil
der blive et stadig større behov for at samarbejde og udvikle
tilbuddene.
Kulturområdet i Lemvig Kommune er kendetegnet ved små, stærke
kulturinstitutioner med individuelle særpræg og varierende grader af
frivillig arbejdskraft. Institutionerne sikrer, at borgerne har adgang til
centrale kulturelle tilbud lokalt, såsom musikskole, bibliotek og
museer. Institutionerne fungerer som kommunens kulturelle base og
understøtter den folkelige kultur i Lemvig Kommune.
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Indsatser
Vi vil understøtte






foreningernes og institutionernes generelle
arbejde og udvikling.
det brede fritids- og kulturtilbud.
muligheder så alle borgere reelt kan deltage
i tilbuddene.
uddannelse af frivillige til at tage aktivt del i
foreningsarbejdet.
frivillighed generelt indenfor fritids- og
kulturlivet.

Faciliteter

Indsatser

Vi vil udvikle og fremtidssikre Lemvig Kommunes fritidsfaciliteter og
kulturinstitutioner. Attraktive og velfungerende faciliteter er målet til
at sikre borgernes fortsatte muligheder for at have stærke og sunde
lokalsamfund.



Lemvig Kommune rummer otte selvejende idrætshaller, som er
geografisk fordelt over hele kommunen. Derudover er der
svømmehaller med offentlig svømning og mange børne- og
ungdomsforeninger med egne foreningsfaciliteter. Der stilles
boldbaner og stadions til rådighed for foreninger over hele
kommunen.



Lemvig Bibliotek og Lemvig Musikskole udgør de to kommunale
kulturinstitutioner i Lemvig Kommune. Derudover er der en række
selvejende institutioner, såsom Lemvig Museum, Museet for Religiøs
Kunst, Bovbjerg Fyr og Kunst- og Kulturcenter Tuskær.
Lemvig Kommune vil være en medspiller for haller og institutioner i
forhold til at sikre gode rammer for drift og udvikling.
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Udvikle en ny tilskudsmodel for de 8
selvejende haller.
Støtte op om udviklingen i hallerne, så
sundhed og aktivitet styrkes
Støtte op om ønsket om uddannelse af
bestyrelser og personale i hallerne, så de
bliver klædt på til at tage del i udviklingen
Sikre/muliggøre gode rammer for drift og
udvikling af kulturinstitutionerne/det stedlige
kunstmuseum og kulturhistoriske museum.
Understøtte institutionernes organisatoriske
og økonomiske bæredygtighed.

Samarbejde
Samarbejde og netværk er af væsentlig betydning for fritids- og
kulturlivet i Lemvig Kommune. Vi vil fastholde og udvikle de brede
samarbejder for at sikre borgere og turister et mangfoldigt tilbud af
fritids- og kulturtilbud.
Det gælder både samarbejde med andre kommuner og internt
mellem foreninger og aktører i kommunen. Børn og unge skal
eksempelvis møde professionel kunst og kultur i tæt samarbejde
med institutioner, skole og dagtilbud.
Som en mindre kommune med mange små, selvstændige aktører er
samarbejde
og
netværk
afgørende
for
opbygningen
og
tilstedeværelsen af et kulturelt og kunstnerisk miljø til glæde for
borgerne. Samarbejde gør det bl.a. muligt at have tilbagevendende
begivenheder som Lemvig Kulturnat og Spil Dansk-ugen.
Lemvig Kommune deltager i flere regionale samarbejder på fritidsog kulturområdet. Med et blik ud i regionen og i resten af verden
skal vi hente nye ideer, som kan inspirere og løfte det lokale fritidsog kulturliv. Samtidig giver netværk og samarbejde mulighed for, at
vi mere bredt kan vise, hvad Lemvig Kommune har at byde på.
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Indsatser










Understøtte netværk og samarbejder, der
kan styrke kunstneriske og kulturelle miljøer
i kommunen.
Understøtte samarbejdet mellem skolerne
og fritids- og kulturlivet angående åben
skole.
Understøtte tværfaglige samarbejder (med
eksempelvis sundhedsområdet).
Understøtte samarbejder med henblik på
events.
Understøtte et aktivt kulturliv med en bred
vifte af arrangementer og oplevelser året
rundt i hele kommunen.
Understøtte synligheden af fritids- og
kulturlivet.

Kulturarv

Indsatser

Formidlingen af kulturarven er et vigtigt fundament for dannelsen af
den almindelige borger og vi vil derfor have fokus på formidling,
tilgængelighed og bevarelse af kulturarven.
Når vi kender fortiden, kan vi forstå nutiden og lave planer for
fremtiden. Derfor er vi optaget af fortællingen om vores fælles
kulturarv og historie, og vi lægger vægt på, at den er
vedkommende for borgerne.
Kendskabet til kulturarven giver identitet og samhørighed. Kultur og
kulturarv vidner om forskelligheder og ligheder, og først i
erkendelsen af det anderledes og forskelligartede kan vi se det
unikke i vores egen kultur og kulturarv og forstå, at det er
forskelligheden, der gør kulturen stærk.
Kulturarven skal være synlig i det daglige og den skal ses som en
vigtig ressource i forhold til bosætning og tiltrækning af både
arbejdskraft og arbejdspladser.
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Sikre, at alle har adgang til viden om
fortiden og vores kulturarv.
Styrke den fælles fortælling om Lemvig
Kommune.
Arbejde for bevarelse og formidling af
kulturarven.

