By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Karolines Venner
2015-024187
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at By- og
Landskabsforvaltningen indgår ny samarbejdsaftale med Karolines Venner.
Beslutning:
Godkendt
Kirsten Algren kan ikke godkende, at Karolinelund skal være brugerdrevet af en forening med en brugsaftale
til Karolinelunds Venner og to fra forvaltningen, der skal bestemme hvordan Karolinelund skal se ud
fremadrettet.
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Sagsbeskrivelse
I 2012 – 2015 har Foreningen Karolines Venner samarbejdet med Aalborg Kommune og haft en Brugsretsaftale til Karolinelund. Aftalen gav bl.a. Karolines Venner ret til at koordinere aktiviteter og events i parken og
udøve midlertidige aktiviteter i parken. Erfaringerne fra samarbejdet er nærmere beskrevet i bilag 1.
Flere ændrede forhold gør, at det nu er tid til at indgå en ny samarbejdsaftale med Karolines Venner. Forslag
til ny samarbejdsaftale fremgår af bilag 2.
Byrådet vedtog i juni 2015 en Helhedsplan for Karolinelund. Helhedsplanen afgør, hvordan parken fremadrettet skal indrettes. I helhedsplanen lægges der op til, at parken fortsat udvikles i et tæt samarbejde med
borgerne. Citat fra Helhedsplanen: ”Det er en fleksibel og strategisk udviklingsplan, der ikke dikterer løsninger, men skaber fremtidsmuligheder, som borgerne og områdets brugere kan tænke videre på i dialog med
Aalborg Kommune”.
Aalborg kommune har i februar 2016 afholdt møde med Karolines Venner om aftalens indhold, og de har
godkendt aftalen.
Rammer for et fremtidigt samarbejde med Karolines Venner
By- og Landskabsforvaltningen ser samarbejdet med Karolines Venner som en nyskabende model for kommunens samarbejde med borgerne. Med den nye aftale har kommunen en løbende kontakt til en bred sammensat brugergruppe om drift og udvikling af parken og ikke blot en høring i forbindelse med et enkeltprojekt. Der er brug for initiativer, der forener kommunen og borgerne i et tæt samarbejde, hvor borgerne kan
tage et ansvar sammen med kommunen.
Muligheder for samarbejde:
- Karolines Venner kan komme med gode råd vedr. omlægning og udvikling af driften, ligesom de kan
bidrage til driften på anden vis.
-

Karolines Venner kan som borgerdrevet forening hjælpe kommunen med at udvikle parken på
grundlag af helhedsplanen ved at søge fondsmidler til anlægsprojekter i parken. Mange fonde vil
kunne donere til en forening, men ikke til kommunen. I et tæt samarbejde står vi derfor stærkere.
Projekter skal selvfølgelig aftales, koordineres og prioriteres med kommunen, inden der søges om
midler, ligesom kommunen altid vil have projektlederrollen.

-

Karolines Venner vil med egne åbne, fælles arrangementer og events i parken være med til at skabe
liv i parken, f.eks. ved at afholde ”åbne dage”, hvor parkens foreninger inviterer til fællesaktiviteter,
Folkekøkken for alle i Platform4, samarbejde med studerende, der kan formidle om parkens aktiviteter, hjælpe arrangementsholdere med at få synergieffekt og merværdi for deres deltagere, arrangere
sportsbattles, og udvikle uformelle mødesteder etc.

Aalborg Kommune har fra september 2015 igen ansvaret for booking af Karolinelund, og fra januar 2016
foretages booking via kommunens bookingportal, hvorved booking af arealer gøres lettere for brugeren.
Inden for kort tid har Miljø & Energiforvaltningen og Sundheds- & Kulturforvaltningen udarbejdet nye retningslinjer for afholdelse af støjende aktiviteter. Sammen med bookingportalen vil retningslinjerne danne
rammen for mængden af støjende aktiviteter i parken.
Der er i 2015 udarbejdet en ny risikovurdering for TULIP. Rapporten påvirker placeringen af aktiviteter i parken. Der udarbejdes et værktøj og en procedure, der skal give kommunen overblik over muligheden for aktiviteter omkring virksomheden.
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Bilag:
Samarbejdsaftale mellem Karolines Venner og Aalborg Kommune, By og Landskabsforvaltningen 2016-2019
Erfaringer fra samarbejdet med Karolines Venner 2012 - 2015.
Kort over funktioner i Karolinelund 2015
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