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Vedr. Danmarks Friluftskommune 2016
Kære Lars Krarup
Jeg skriver til dig for at sige tak til dig og Herning Kommune, fordi I deltog i vores konkurrence om at blive Danmarks Friluftskommune 2016.
Desværre blev det ikke jer, der vandt prisen på 250.000 kr., men jeg håber, at I har draget
nytte af jeres deltagelse i konkurrencen. Det er juryens 1 indtryk, at alene processen har
været meget udbytterig for de deltagende kommuner, som nu har et godt idékatalog at arbejde videre med. Forhåbentlig har I også vundet en del medieomtale på jeres indsats i
forbindelse med ansøgningen.
Vinderen af årets konkurrence blev Vejle Kommune, som nu har retten til at markedsføre
sig med titlen 'Danmarks Friluftskommune 2016'. I Herning Kommune skal I være velkomne til at bruge jeres deltagelse i konkurrencen til at fortælle omverdenen om jeres indsats inden for planlægning og forvaltning af friluftsliv.
Dette års tema har som bekendt været ”Planlægning og forvaltning af friluftsliv”. Vi er i
færd med at fastlægge næste års tema, og vi håber, at I også har lyst til at være med der.
Så snart temaet er fastlagt, vil vi give besked om det, og det vil også fremgå af hjemmesiden www.friluftsraadet.dk/friluftskommune.
I forbindelse med jeres fremtidige indsats for friluftslivet vil jeg desuden gøre opmærksom
på vores kredsbestyrelse for Midtvestjylland, som gerne vil inddrages i udviklingen af jeres
fremtidige friluftsprojekter.
Juryen for Danmarks Friluftskommune består af en repræsentant fra hver af følgende organisationer: Friluftsrådets bestyrelse, Friluftsrådets Regionskontaktudvalg, Naturvejlederforeningen, Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danmarks Idrætsforbund og Københavns Universitetet.
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Jeg vil også gerne pege på muligheden af, at I til nogle af jeres planlagte projekter søger
om støtte fra Udlodningsmidler til friluftslivet. Næste ansøgningsfrist er den 1. november,
og ansøgningsskema samt retningslinjer kan findes på Friluftsrådets hjemmeside.
Er der spørgsmål til ovenstående, vil jeg bede dig eller dine medarbejdere kontakte politisk
konsulent Kirsten Østerbye på tlf. 24678423 eller kos@friluftsraadet.dk.

Med venlig hilsen

Preben Schmidt
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