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Skjern, den 7. december 2017 

 

Aftale om borgerinddragelse i forbindelse med drift af byrum i Den 

Grønne Korridor Skjern mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern 

UdviklingsForum og byrumsgrupperne. 
 

Byrummets Klosterengen, arealets beliggenhed og afgrænsning: kort herunder. 

 
 

Aftalens parter: 
Byrumsgruppen, Bent Olsen, gitbent@skjern-net.dk , telefon 51906965  
Den Grønne Korridor Skjern, Bent Olsen, gitbent@skjern-net.dk , telefon 51906965 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Mads Munksgaard, mads.munksgaard@rksk.dk , 20343928 

Formål med aftalen: 
At fastlægge byrumsgruppens opgaver i Klosterengen og koordinere indsatsen med Ringkøbing-Skjern 
Kommune og Den Grønne Korridor Skjern. (Udvalg under Skjern Udviklingsforum) 
Der henvises til hovedaftalen mellem Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende 
Den Grønne Korridor Skjern. Se bilag.  
 

Byrumsgruppens opgaver ved aftalens indgåelse:  
Vi tilstræber at området forbliver en åben eng hvor uønsket opvækst holdes nede. 
 
Vi vedligeholder borde/bænke – nye platforme – udkikstrapper – Grillpladsen hvor vi sørger for at plante et 
antal Fyrtoppe mellem træerne til afløsning for den aldrende Trægruppe.  
 

Borgergruppens fremtidige opgaver og ansvar: 
Søen er en paragraf 3 sø og vil ikke blive vedligeholdt af Kommunen. 
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Vi må, med omtanke, vedligeholde den i en vis udstrækning, klippe siv, og grøde hvor det er formålstjenligt 
- under platforme, adgang til vandet for fiskeri og udsyn. 
 
De 2 trædestens stier holdes fri for siv og anden opvækst. 
 
Vi holder græsset nede i området rundt om de 2 Black Stones så Kommunens store maskiner ikke skader 
dem. 
 
Blomsterengen klippes ned og græsmaterialet fjernes på det øverste stykke i september måned. 
 
Åer og å bred er ikke vores ansvar, men vi sørger for at holde Gyvel væk langs kanterne. 
 
 

Kommunens fremtidige opgaver på arealet/ i området 
Er aftalt med Mads Munksgaard. 
 
Kommunen klipper græs i kanten af stierne som vanligt, som noget nyt klipper de også plænen foran 
Grillpladsen ned mod søen. 
 
Stierne holdes fri for ukrudt med brænder eller andet udstyr. 
 
Den våde nederste del af Blomsterengen klippes ned i september måned, og materialet fjernes. 
 
De store græsarealer langs Klostermarken bliver klippet en gang om året.  
 
Træfældning og andre store opgaver der kræver maskiner. 
 
 

Økonomi:  
Byrumsgruppen disponerer årligt over et mindre af SUF årligt fastsat beløb. Alternativt aftales efter behov 
tilførsel af midler fra SUF til byrumsgruppen. 

 
Specifikke/særlige aftaler: 
Aftaler om eventuelle skraldespande og disses tømning mv. 

 
Aftalens løbetid og eventuelle aftaler om evaluering: 
Her henvises til aftalen mellem Skjern Udviklingsforum og Ringkøbing Skjern Kommune. Kommer 
byrumsgruppen i en situation, hvor de aftalte opgaver ikke kan løses, tages kontakt til SUF’s udvalg, Den 
Grønne Korridor Skjern, ved Bent Olsen og en løsning forsøges aftalt. 
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Underskrifter: 
 

Skjern, den _________________ 
 
Den Grønne Korridor Skjern: 
 
 
Repræsentant for byrumsgruppen: 
 
 
Ringkøbing- Skjern Kommune:  

 


