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Erfaringer fra samarbejdet med Karolines Venner 2012 - 2015
Baggrund
Karolinelund har siden 2010 været under omdannelse fra at være TIVOLI til at blive Folkepark. Perioden maj 2012 - september 2015 er blevet brugt som testperiode, hvor alle interesserede borgere kunne
afprøve midlertidige og eksperimenterende aktiviteter i parken. I juni 2015 blev en ny Helhedsplan for
parken vedtaget i Byrådet. Planen bygger på en identifikation og styrkelse af de kvaliteter, som parken
allerede har i dag.
I 2012 opstod Karolines Venner – en brugerforening i Karolinelund. Foreningen havde til hensigt at
samle alle engagerede borgere, der ville være med til at udvikle aktiviteter mm. i Karolinelund. Aalborg
Kommune indgik, som et eksperiment, en tidsbegrænset brugsretsaftale med Karolines Venner fra 2012
til maj 2015 med forlængelse til september 2015. Med den nye helhedsplan er rammerne for samarbejdet med Karolines Venner blevet ændret, og det er tid til at indgå en ny aftale.
Eksperimentet med Karolines Venner har været med til at give området tilbage til borgerne og understøtte ideen om at udvikle folkeparken i samarbejde med borgerne. Medlemmerne i Karolines Venner
har i testperioden været de foreninger og brugergrupper, der på forskellig vis var engageret med aktiviteter i parken. Karolines Venner har været meget glade for kommunens tillid og udtrykker et stort ønske
om at bevare den brugerdrevne park, men på en ny måde. Desuden ønsker de en fortsat indsigt i den
kommunale proces.

Erfaringer
Samarbejdet med Karolines Venner er i hovedtræk gået rigtig godt, men der har dog også været kritikpunkter. I det følgende vil forskellige positive og negative erfaringer blive listet op i hovedtræk.
Karolines venner har givet parken og kommunen et image, der fortæller om folkelig medbestemmelse,
inklusion, og at parken har være stedet, hvor man kan afprøve ting og være eksperimenterende. Det
demokratiske aspekt har understøttet oplevelsen af, at parken er en Folkepark. Såvel det eksperimenterende islæt som den medbestemmende åbne kultur har vakt begejstring, især hos de unge brugergrupper, og derved understøttet byen som studieby, men også andre brugergrupper har følt sig draget af
dette. Mange interessenter inden for moderne byplanlægning har været turen omkring Karolinelund for
at se, ”hvordan man gør i Aalborg”. De unges aktiviteter i f.eks. haverne har vakt glæde og anerkendelse hos de ældre brugere. Respekten for andre borgeres arbejde ses i det minimale hærværk, der har
været på brugergruppernes områder i parken.
Brugsretsaftalen med Karolines Venner indbefattede bl.a., at Karolines Venner skulle stå for koordinering af booking af parken. Mange forskellige aktiviteter og events har været afholdt i periodens forløb.
Karolines Venner har haft den fordel, at de er tæt på, ”der hvor det sker”, og at de derved har været
med til at skabe kontakt mellem nye og gamle brugergrupper og arrangører. Desuden har Karolines
Venner kunnet give kommunen tilbagemeldinger på, hvordan forskellige events og aktiviteter har fungeret i parken.

Karolines Venner har ikke kun været tæt på arrangører, men også på parkens øvrige brugere, idet de
selv opholder sig i parken. Pga. medlemmernes engagement i parken og dens brugere, og at de kærer
sig om parkens og byens fremtid og udvikling, giver de såvel positiv som negativ viden videre til kommunen for at understøtte alle brugeres positive parkoplevelse. Den viden, de giver kommunen om parkens daglige funktioner og brugere, er meget værdifuld.
Der har været kritik af, at det i en periode har været vanskeligt at komme i kontakt med formanden i
forbindelse med booking af arealer i parken, ligesom der har været udfordringer i forhold til dobbeltbooking en enkelt gang, og afholdelse af støjende arrangementer. Efter en granskning af de forskellige
udfordringer stod det klart, at der bl.a. var behov for et bedre overblik over rollefordeling i kommunen i
forbindelse med booking, samt en revision af Retningslinjer for afholdelse af støjende arrangementer for
Karolinelund. Booking af parken er trukket tilbage til kommunen. Revisionen af retningslinjerne er p.t.
under udarbejdelse i et samarbejde mellem Kulturforvaltningen og Miljøforvaltningen, og i den forbindelse fastsættes også rammerne for støjende arrangementer i Karolinelund.

Karolines Venner anno oktober 2015
I september 2015 har Karolines Venner afholdt et ”stemningsmøde” og startet på en frisk. Mødet resulterede i, at nye medlemmer meldte sig, og der kom flere aktive under de enkelte foreninger. Karolines
Venner forsøger i øjeblikket at rekruttere flere medlemmer fra ”den almindelige borger/brugergruppe”,
dvs. folk der ikke er tilknyttet en forening i parken. I den forbindelse inviteres bl.a. Samrådet for Øgaderne med i foreningen. Foreningens medlemmer er repræsenteret bredt aldersmæssigt og interessemæssigt.
Karolines Venner har efterfølgende afholdt møde med kommunen, hvor deres tanker og ønsker blev
drøftet med henblik på en mulig ny samarbejdsaftale og forventningsafstemning vedr. ideer, ønsker og
roller, samt til hvordan samarbejdet skal foregå. Foreningen har mange ideer til aktiviteter og events,
der både understøtter foreningens formål og også passer fint med kommunens tanker om parkens funktion. Foreningen er åben for alle, og det koster ikke noget at være medlem.
Deltagerne grupperer sig i øjeblikket i 3 typer medlemmer: Foreninger (fx Aalborg Byhaver), interessegrupper (fx skatere og enkeltpersoner) samt brugere af området. Bestyrelsen og brugergruppernes repræsentanter på mødet i september 2015 var følgende:
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer
Christian Fumz, Givrum.nu
Casper Clasen, Platform4
Peter Schmidt Nielsen
Niels Toft - Petanquemekkaet
Charlotte Bust Sigvardt, Aalborg Byhaver Karolinelund
Ragnhild Hauge, Fødevarefællesskabet Karolinelund
Deltagere der repræsenterede 7 brugergrupper:
Christian Fumz - Karolines venner
Ragnhild - Karolines Venner & Aalborg Fødevarefællesskab
Louise - Aalborg Byhave
Lene - Aalborg Byhave
Rikke - Aalborg Byhave
Mette Lund Petersen (Formand) - Aalborg Byhave
Mette - Aalborg Byhave
Kathrine Aalborg byhave
Isabella - studerende
Rasmus - gennemganger
2/3

Karl Børge - Petanque klubben
Niels - Petanque Mekkaet (Ny formand for Karolines Venner)
Britta - Petanque
Torben - Petanque klubben
John studerende - parkour
Tine Bach - urbane haver/gade idræt
Anders - parkour
Samih - Syrian Touch
Peter - skater
Casper Clasen – (daglig leder) Platform4
I fremtiden vil styregruppen i Karolines Venner bestå af en repræsentant fra hver brugergruppe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Givrum.nu
Petanque
Platform4
Fødevarefællesskab
Skatere
Gadeidræt - basket, fodbold,
Byhaverne
Syrian Touch Yoga - Hicham
Grafitti
Skråen
Borgergruppe - gruppe der ikke har en fast plads i parken, men er interesseret i at deltage i udviklingen...(f.eks. repræsentanter fra Øgadernes samråd og naboer, samt den almindelige parkbruger)

By- og Landskabsforvaltningen har i februar 2016 haft møde med Karolines Venner, hvor forslaget til ny
samarbejdsaftale blev drøftet, og Karolines Venner godkendte forslaget.
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