Markering af skovturenes 80 års jubilæum
Ansøgning til profileringskontoen
HVIDOVRE KOMMUNE

Baggrund for ansøgningen:
Hvidovre Kommune har i 2018 afholdt de kommunale pensionistudflugter i
80 år, kun afbrudt af krigsårene. Pensionistudflugterne planlægges og
udføres i tæt samarbejde med Hvidovre Ældreråd og Det Frivillige
Ældrearbejde. Begge parter har repræsentanter i planlægningsgruppen,
der deltager i alt fra valg af sted og menu til gennemførsel (guider mv.) på
selve udflugtsdagene.
Planlægningsgruppen ønsker at markere det flotte jubilæum, og har derfor i
samarbejde med kommunikationsafdelingen udarbejdet et forslag til
hvordan jubilæet kan markeres, før, under og efter skovturenes afholdelse.
Planlægningsgruppen ansøger derfor kommunens profileringskonto om
tilskud på i alt 55.400 kr.
Ansøgning:
Den bærende grundide i markeringen er, at Hvidovre Kommune synliggør
den gode historie, at der har været disse udflugter, så længe, for denne
målgruppe. Dette kan ses i tråd med at Hvidovre Kommune er børnene og
familiernes by, der er også gode tilbud til målgruppen af ældre, ligesom der
er til kommunens andre borgergrupper.
Derudover har to af de første skovtursansvarlige lagt navn til to af
Hvidovres gader, idet det var Arnold Nielsen og M. Bech, der i 1930
besluttede, at der skulle holdes skovtur for kommunens pensionister. En fin
historisk anekdote, der også vil blive anvendt i profilering af jubilæet.
Planlægningsgruppen ønsker at markere jubilæet før, under og efter
skovturenes afholdelse i maj 2018. Gruppen er nået frem til, at det vil være
en fin gestus, at skovtursdeltagerne modtager en lille symbolsk ’gave’ på
næste års udflugter, en gave der samtidig kan være med til at profilere
Hvidovre Kommune og den gode historie.
Gruppen forslår derfor et indkøbsnet, med tryk af jubilæums logo /Hvidovre
kommune. Et sådan net er praktisk, anvendeligt og kan bruges ud over
kommunegrænsen, når de ældre eksempelvis er ude og handle i
nabokommune. Samtidig kan man fra kommunens side indlægge relevante
foldere om kommunale tiltag målrettet de ældre, eks. ældreliv Hvidovre.
Derudover er der forslag om markering af 3-4 fortovs fliser, som skal agere
stoppested for busserne (bag rådhuset), og samtidig synliggøre den gode
historie i gadeplan. Andre ønsker er, at skovtursbandet spiller på den store
billetsalgsdag i medborgersalen (4.4.2017), der flages på rådhuset på
billetsagsdagen og de 8 afgangsdage i maj. Den røde løber rulles ud til
billetsalget, og der kommer en retro-bus til Hvidovre i forbindelse med
billetsalg (og til juletræstændingen).
Planlægningsgruppen har opstillet en oversigt over forslag til markering af
jubilæet samt et budget over hvad tiltagene vil koste, se nedenstående.
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Planlægningsgruppen ansøger kommunens profileringskonto om tilskud på
i alt 55.400 kr. til dækning af udgifterne, og håber på velvillig behandling af
ansøgningen.
Forslag til markering inden skovturene, optakt til billetsalg og under
billetsalget
• Retro bus opstilles ved Medborgersalen i forbindelse med det store
billetsalg i april, som markering og synliggørelse af det flotte
jubilæum. Borgerne kan lade sig fotografere i og ved bussen.
• Indvielse af jubilæums flise på dag for det store billetsalg
• Rådhuset flager på billetsalgsdato
• Røde løber er rullet ud ved medborgersal til det store billetsalg
• Skovtursorkestret spiller under billetsalget
• Der udleveres et festskrift ved køb af billet.
• Annoncering i Hvidovre Avis
Forslag til markering under skovturene
• Skiltning i busserne
• Rådhuset flager på afgangsdagene
• Jubilæums stoppesteder ved busafgang fra rådhuset
• Jubilæumsgave uddeles til deltagerne (indkøbsnet med
jubilæumslogo påtrykt)
• Skovturssangen trykkes i en jubilæumsudgave
• Spørgeskemakonkurrence med facts om skovturene og Hvidovre
Kommune afholdes
Forslag til markering efter skovturene
• Indkøbsnettene ’’reklamerer’’ ude i lokalsamfundet og ud over
kommunegrænsen, når deltagerne bruger nettet til indkøb mv.
• Fortovsklæb (påmonteret som optakt til turene) vil minde om
jubilæet og vil kunne anvendes som stoppested for
udflugtsbusserne fremover
• Artikel om festlighederne/fejringen i Hvidovre Avis og i Ældrerådets
blad.
Estimeret Budget:
Aktivitet/markering
Musik under billetsalget
i medborgersalen
Gave til deltagerne
1400 indkøbsnet med jubilæumstryk
Leje af retro bus
til at synliggøre jubilæum på billetsalgsdag
Busstoppesteder – fortovsklæb – ca. 4 stk.
Annoncering – festskrift mv.
Skilte i busserne med jubilæumslogo ca.

I alt

Udgift i kr.
2.000
26. 440
4.000
8.000
10.000
5.000

55.440
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Prioriteringsafsnit:
Planlægningsgruppen håber, at samtlige ønsker for markering af jubilæet
kan opfyldes, da det vil give en flot markering af 80 års jubilæet.
Skulle det imidlertid ikke være muligt at imødekomme tilskud til samtlige af
ovenstående budgetposter, har gruppen foretaget en prioriteringsliste af
budgetposterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prioritet: musik under billetsalg
prioritet: gave til deltagerne (indkøbsnet med påtrykt logo)
prioritet: leje af retro bus til billetsalg
prioritet annoncering og festskrift
prioritet: fortovsstoppesteder
prioritet busskilte

Planlægningsgruppen ser frem til at modtage svar fra udvalget, og håber at
opnå tilskud til dette års markering af de kommunale udflugters 80 års
jubilæum.
De venligste hilsner fra planlægningsgruppen som består af følgende:
Birthe Mingon- Hvidovre Ældreråd
Jørgen Nygaard- Hvidovre Ældreråd
Peter Lougart- Det Frivillige Ældrearbejde
Poul Petersen- Det Frivillige Ældrearbejde
Dorte Bach - Center for Digitalisering Kommunikation og Erhverv
Majken Hansen - Center for Digitalisering Kommunikation og Erhverv
Mette Dupont – Center for Sundhed og Ældre
Betina E. Rasmussen – Center for Sundhed og Ældre
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