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MERE LIV OG NYE TRADITIONER I BORDINGS MIDTBY
Et samskabelsesprojekt mellem Realdania, Ikast-Brande Kommune og Bordings borgere
Mere Liv og Nye Traditioner

Bordings nye byrum er efter et 3-årigt samarbejde mellem Realdania, Ikast-Brande
Kommune og Bording Visionsgruppe, indviet den 3. oktober 2016.
For at understøtte intentionen om mere liv og nye traditioner i de nye byrum, og for at sikre
en fortsat bæredygtig helhedstænkning omkring byfællesskabets brug af midtbyen, vil
Realdania og Ikast-Brande Kommune sammen med borgerne i Bording, fortsætter samarbejdet omkring Bording. Det udvidede samarbejde omhandler økonomisk støtte, vidensdeling
og evaluering til og med Bording.
Organisering

Beskrivelsen af præmisserne for fordeling af initiativets midler, og graden af egenfinansiering
i hvert enkelt aktivitet som initiativet støtter, overlades til en bred og tværgående Fællesskabsforening. Foreningen skal repræsentere Bordings borgere bredt, både hvad angår køn,
alder og interessefokus. Det er medlemmerne af fællesskabsforeningen som i samarbejde
skal formulere samarbejdsrammer, behovet for ekstern viden/inspiration, prioriteter og uddelingskriterier. Dog skal det i formuleringen af kriterierne for uddeling af støtte, sikres at
støtten kun tildeles:
aktiviteter som folder sig ud i Bordings nye byrum
aktiviteter som udvikles i fællesskab og samskabelse
aktiviteter som tilgodeser mangfoldighed
aktiviteter som inviterer til mere liv i Bordings nye byrum
aktiviteterne som er bæredygtige på både kort og lang sigt – altså aktiviteter med
traditionspotentiale
Evighedsprincippet

Foreningen skal arbejde efter et evighedsprincip som betyder at fællesskabsforeningen
har som sigte at kunne understøtte mere liv og nye - bæredygtige - traditioner, også når støtten fra Realdania og Ikast-Brande Kommune ophører.
Udbetaling af støtte

Fællesskabsforeningen går i dialog med ansøgerne og godkender ansøgningerne om støtte.
Ikast-Brande Kommune betaler sin og Realdania’s andel af støtten til hvert enkelt projekt
efter en ansøgningsrunde fire gange om året.
Udbetalingen fra Realdania sker én gang årligt til Ikast-Brande Kommune.
Støttemidler som ikke er brugt i løbet af initiativets første fire år, kan frigives til fællesskabsforeningen efter endt evaluering i maj 2021. Støttemidlerne frigives hvis det på baggrund af
evalueringen vurderes at initiativet har opfyldt intentionen om mere liv og nye traditioner i de
nye byrum.
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Evaluering

Partnerskabet mellem fællesskabsforeningen, Ikast-Brande Kommune og Realdania,
strækker sig over fire år. Partnerskabet afsluttes med en evaluering af initiativet i maj 2021.
Fællesskabsforeningens arbejde, dens kriterier og de støttede projekter evalueres hvert år i
november - første gang i november 2018. Denne årlige evaluering planlægges og foretages
af fællesskabsforeningen, Ikast-Brande Kommune og Realdania i samarbejde.
For at opsamle viden og indsigt til den afsluttende evaluering i maj 2021, skal delevalueringerne foretages i samarbejde med en ekstern konsulent. Konsulenten skal være tilknyttet det
konsulentfirma som Ikast-Brande Kommune og Realdania vælger skal stå for slutevaluering
af initiativet og de tiltag/projekter som er udfoldet undervejs.
Hvis slutevalueringen viser at partnerskabets intententioner om mere liv og nye 		
traditioner i de nye byrum er opfyldt, frigives det resterende beløb fra Realdania til fællesskabsforeningen. Fællesskabsforeningen råder derefter over pengene efter samme kriterier
som før, men uden Ikast-Brande Kommune og Realdanias medvirken.

EVALUERINGS FREKVENS
juni 2017 - maj 2021
KICK OFF

juni 2017
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Økonomi - fordeling og egenfinansiering

Realdania bidrager med ialt 600.000 kr. til fællesskabsforeningen
450.000 kr. til projektstøtte (juni 2017 - maj 2021)
150.000 kr. til projektstøtte (frigives efter endt slutevaluering, maj 2021)
Derudover bidrager Realdania med:
200.000 kr. til proceshjælp og evaluering (juni 2017 - maj 2021)
Ikast-Brande kommune bidrager med ialt 200.000 kr. til fællesskabsforeningen
200.000 kr. til projektstøtte (juni 2017 - maj 2021)
Derudover bidrager Ikast-Brande Kommune med:
100.000 kr. til formidling, vidensdeling og samskabelse (juni 2017 - maj 2021)
Bording erhvervs- og foreningsliv bidrager med ialt 300.000 kr. til fællesskabsforeningen
300.000 kr. til projektstøtte (egenfinansiering juni 2017 - maj 2021)
Støtte som ikke er indløst i maj 2021, overføres til fællesskabsforeningen efter endt
slutevaluering hvis det på baggrund af evalueringen vurderes at initiativet har opfyldt intentionen om mere liv og nye traditioner i de nye byrum.
Ikast-Brande - en mental frikommune

“Den aktive borger skaber det gode fællesskab” og “Du finder løsninger sammen med os”,
disse overskrifter har præget administrationen i Ikast-Brande kommune igennem de seneste fem år. Kommunens borgere er blevet inviteret til samskabelse omkring langt de fleste
udfordringer, og gode ideer og løsninger er opstået både i lokalsamfund og erhvervsliv.
Mere Liv og Nye Traditioner er et initiativ som ligger i direkte forlængelse af den politik.
Realdania – en filantropisk fond

Realdania arbejder problemdrevet med filantropi. Det giver mulighed for at fungere som
forandringsagent – som katalysator – og bidrage til løsning af samfundets mere strukturelle
problemstillinger. Med den problemdrevne tænkning sætter Realdania fokus på betydningen af at arbejde i netværk og partnerskaber og dermed mobilisere en bredere opbakning,
der kan skabe mere værdi, end det er muligt på egen hånd. Realdania samarbejder tæt
med andre civilsamfundsinstitutioner, lokale ildsjæle samt nøglepersoner inden for den offentlige og private sektor. Det bidrager med viden og netværk, og hjælper til at identificere,
hvad der er de vigtigste samfundsmæssige problemstillinger, samt hvilke initiativer, der kan
bidrage til langsigtede løsninger.
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kontakt personer
Jeanette Ishi Lehn, projektleder Ikast-Brande Kommunes planafdeling
mail: jeleh@ikast-brande.dk
telefon: +45 99 60 33 11

Mikkel Suell Henriques, projektchef Realdania
mail: msh@realdania.dk
telefon: +45 20 70 73 68
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