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Dagsorden Hallernes samarbejdsudvalg
Mandag den 11. juni 2018 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Hobro Idrætscenter
Referat skrevet med rødt
1. Lokaletilskud og penge flow. * (17.00 – 18.00)
Den nuværende ordning sammenlignet med en evt. ny ordning hvor udgangspunktet
er, at hallerne fakturerer timeforbrug for folkeoplysende foreninger til kommunen,
som herefter afregner med den enkelte forening blev vendt. Med hensynstagen til de
input der kom fra mødedeltagerne arbejder forvaltningen videre med udkast til ny
ordning.
2. Aktiv senior folder
Der har tidligere år været udgivet en aktiv seniorfolder fra hallerne til udlevering til
nye pensionister. Folderens form og indhold ønskes drøftet.
Der udgives fortsat en aktiv senior folder med fokus på aktiviteter i hallerne.
Følgende input til folderen blev vendt på mødet:
 Skæring på hvad der skal med i folderen kan evt. være aktiviteter der foregår
i dagtimer.
 Der skal i folderen henvises til det foreningsliv der har aktiviteter i hallerne
via links eller andet.
 Der skal henvises til fritidsportal og hallernes hjemmesider i folderen.
3. Bonusordning hallerne.
Fastholdes der, at den foreslås overført til det ordinære tilskud fra 2019.
Indstilling fra hallernes samarbejdsudvalg er, at den ramme der er afsat til
bonusordningen fra 2019 indregnes i det ordinære driftstilskud.
4. Orientering fra forvaltningen
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-Budget 2019
-Go Charge
-Udviklingsmidler status
Det blev besluttet, at forvaltningen indkalder til et fællesmøde for alle haller. Mødet skal
følge op på kommunens dialogmøde ”sammen skaber vi sundhed” og tage udgangspunkt
i hvordan hallerne ser deres rolle i et fremtidigt større samarbejde på tværs om sundhed.
Mødet afholdes i august måned.
Der var afbud til mødet fra: Svend Skifter Andersen og Steen Quist.
* Vedr. lokaletilskud og penge flow, så skal vi have en dialog om hvordan vi gør det
nemmere og mere overskueligt for de godkendte folkeoplysende foreninger.
Forvaltningens udgangspunkt, er en ordning hvor hallerne afregner direkte med
kommunen for halleje til folkeoplysende foreninger, hvorefter kommunen afregner med
foreningen for den del af lejen som er foreningens egenbetaling. Vi vil gerne have en
dialog om fordele, ulemper og udfordringer ved dette i forhold til den nuværende
ordning. Niels Jørgen Jakobsen, Jarl Arden og Hanne Thorup IK Rosendal Gymnastik
deltager i dette punkt.
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