Agenda:
Velkomst
1. Orientering om de tre første vanebryderforløb, afholdt i Hobro, Hadsund og Øster Hurup



Der blev kort orienteret om de tre første vanebryderforløb, samt informeret om, at der forventes tre
nye hold i efteråret 2019. De tre kommende hold udbydes i Rosendal, Arden og Mariager.
Bjørn Iversen fortalte herefter om sine oplevelser som deltager i Vanebryder i Hobro.

2. Tidens trends og tendenser i idrættens fællesskaber – set fra Lokale og Anlægsfonden.
Indlæg ved Ola Mattsson, udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden


Ola Mattssons oplæg er vedhæftet referatet.

3. Mariagerfjord Kommunes rygepolitik – hvad med hallerne?


Der var ønske om at kigge på mulige fællesretningslinjer i forhold til rygepolitik. Hallernes
samarbejdsudvalg arbejder videre med dette.

Pause
4. Samarbejdsudvalgets årsberetning /formand Jens Hyrup.
Jens Hyrup fremlagde samarbejdsudvalgets årsberetning med følgende overskrifter:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kommunens budget
Vedligeholdelsespuljen, besparelser og opdatering af planer.
Udviklingsmidler
Ny procedure for Lokaletilskud
Fælles instruktør – database
Fælles arrangementer, Campus…

Der var spørgsmål til Campus-turen. Der henvises til punktet evt.

5. Valg til samarbejdsudvalget.
Valg for 2 år: Inspektør mindre anlæg – (Medlem pt. Sten Quist, Assens Hallen) Steen Quist genvalgt.
Valg for 2 år: Inspektør større anlæg – (Medlem pt. Poul Søndberg, Hobro Idrætscenter) Poul Søndberg
genvalgt.
Valg for 2 år: Bestyrelsesmedlem mindre anlæg – (Medlem pt. Jørgen Kaare Jensen, Øster Hurup) Jørgen
Karre Jensen genvalgt.
Valg for 1 år: Suppleant – (suppleant pt. Søren Hjelm Hansen, Hadsund Hallerne) Leo Pulsen,
Mariagerhallen valgt.

6. Evt.


Opdatering af vedligeholdelsesplaner blev vendt, og nogle haller gjorde opmærksom på
udfordringen med at vedligeholdelsespuljen ikke har haft ansøgningsrunde i foråret. Udfordringen
består i, at hallerne dermed ikke kan få lavet vedligeholdelsesopgaver i sommerferie perioden.



Der blev opfordret til, at vedligeholdelsesplanerne får endnu mere fokus i dialogmøderne mellem
haller og det politiske udvalg.



Efter dialog på erfa-møde er det besluttet, at der ikke arrangeres tur til Campus i år. I stedet
arrangeres der en inspirationstur for alle haller med besøg 2-3 relevante steder, oplæg om relevante
emner i forbindelse med besøgene samt en fælles afslutning med spisning og oplæg af Henrik
Brandt, tidligere direktør for Idrættens Analyseinstitut. Dato for afholdelse bliver den 3. oktober
2019. Program følger.

