Skabelon til projektbeskrivelse under de fem byfora

Projektets titel:
Gentænk Skjern

Kort beskrivelse af projektets ide og formål:
Gentænk Skjern er en borgerrettet og borgerinvolverende proces under Skjern Udviklingsforum
gående på både en fysisk og en aktivitetsmæssig udvikling af Skjern By. Med Gentænk Skjern har en
styregruppe under Skjern Udviklingsforum igennem hele 2018 gennemgået flere events og flere
faser, og projektet forsætter ind i 2019 i en driftsfase. Se nedenfor.
Projektets økonomi, herunder eventuel medfinansiering:
Gentænk Skjern projektet er finansieret dels ved Skjern- Tarm Puljen 150.000 kroner, dels ved
Centerbypuljen 50.000 kroner og endelig ved sponsormidler fra firmaer og banker. Projektet
videreføres i 2019. De resterende 150.000 kroner fra Centerbypuljen bedes overført til 2019, hvor
midlerne vil blive allokeret til igangsætning af store og små projekter i Gentænk Skjern regi.
Projektets tidsplan (start og sluttidspunkt samt eventuelle delfaser):
Gentænk Skjerns officielle start var ved et stort Borgermøde på Innovest den 17. marts 2018. 130
borgere mødte frem og 100 borgere har over sommeren 2018 involveret sig i 9 grupper, som
præsenterede deres tanker om fremtidens Skjern den 15. september med 2-300 fremmødte.
Grupperne er reorganiseret og vi går nu ind i en driftsfase i 2019 med en udvidet styregruppe.
Ansvarlige, herunder projektets organisering og samarbejdspartnere:
Gentænk Skjern er fra primo til ultimo 2018 håndteret af en styregruppe under Skjern
Udviklingsforum. Styregruppen bliver reorganiseret hen over årsskiftet til næste fase – driftsfasen.
Styregruppen omfatter medlemmer af Skjern Udviklingsforum samt repræsentanter fra Handel,
Håndværk og Industri, skolevæsen og aktive borgere. Inspiration fra arkitekter og kulturpersoner.
Evaluering (udfyldes ved afrapportering til Erhvervs- og Vækstudvalget):
Formålet med projektet Gentænk Skjern var at involvere flest mulige borgere i en fortløbende og i
princippet aldrig afsluttet udviklingsproces for Skjern By. Det er lykkedes over al forventning, og vi
har rekrutteret en yngre generation i det fremadrettede arbejde. Gentænk Skjern er fremdeles
forankret i Skjern Udviklingsforum med en selvstændig styregruppe og udgør en væsentlig del af
Udviklingsforums arbejde parallelt med Den Grønne Korridor og Udviklingsforums andre løbende
aktiviteter. Kontaktpersoner er Formanden for Gentænk Skjern Niels Erik Kjærgård og formanden
for Skjern Udviklingsforum Lars Foged. – Vi fremsender prospekter for vores diverse events og for
vores videre arbejde i hæfteform og præsenterer arbejdet for byrådet den 15. januar 2019.
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