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Møde hallernes samarbejdsudvalg 
Mandag den 11. september 17.00 – 19.00 
Sted: Hobro Idrætscenter 
 
Referat er indskrevet med rødt. 
Deltagere: Jens Hyrup, Poul Søndberg, Jørgen Kaare Jensen, Ole 
Mousten, Svend Skifter Andersen, Søren Hjelm Hansen, Jens Lykke, 
Niels Sørensen. 
 
 
 

Kultur og Fritid 
 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
Tlf. 97 11 30 00 
raadhus@mariagerfjord.dk 
www.mariagerfjord.dk 
 
 
Ref.: Niels Sørensen 
Direkte tlf. 97113501 
nisoe@mariagerfjord.dk 
 
 
Personlig henvendelse: 
Rådhuset i Mariager   
Fjordgade 5 
9550  Mariager 

 
 
Dagsorden/refarat: 

1. Konstituering af samarbejdsudvalget 
Nuværende konstituering fortsætter med Jens Hyrup som formand og Poul 
Søndberg som næstformand. Der er en vakant plads i udvalget (1 inspektør fra 
mindre anlæg). 

2. Evaluering af fællesmøde 
Et godt og konstruktiv møde med en god stemning. Det er naturligvis ærgerligt at 
enkelte haller ikke var repræsenteret.  
Det vil være godt med input / foredrag udefra til fællesmøderne. 
Et muligt emne til næste års møde kan være brugerundersøgelsen fra SDU. 

3. Præsentation af idræts- & fritidskonsulent Niels Sørensen 
Niels Sørensen præsenterede sig for udvalget. 

4. Mål for samarbejdsudvalgets arbejde i 2017/2018. 
Nogle af de punkter udvalget vil arbejde med i det kommende år er: 
-Muligheder for fælles indkøb (ved større investeringer) 
-Fællesskab vedr. prissætning af ikke sportslige aktiviteter 
-At udvalget får en status på kommunale puljer til møderne 
Det blev besluttet, at der laves en mødeplan for hele året, med fire møder. 
Fællesmødet bliver formentlig allerede afholdt i starten af 2018. 

5. Nyt fra forvaltningen 
-Jens Lykke orienterede om SDU projektet og tidsplan for dette. 
-Der igangsættes fra forvaltningen en proces om temperaturen på idræt og fritid i 
Mariagerfjord kommune. Blandt andet med et åbent møde i Hadsund Kulturcenter 
den 25. oktober. 

6. Evt. 
Der var en dialog om vigtigheden af at være på forkant med vedligehold af anlæg, 
nye lovkrav mv, så der opstår så få uforudsete anlægsudgifter som muligt. 
HI afholder Campus 2017 den 28. november i Middelfart. Der arrangeres fælles 
kørsel. 
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Svend Skifter Andersen orienterede om nyansættelser af halinspektør og cafe 
forpagter i Rosendal. 

  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Niels Sørensen 
Idræts- og Fritidskonsulent 

 
 


