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Referat Hallernes samarbejdsudvalg
Torsdag den 15. november 2018
Sted: Hadsund Hallerne
Referat skrevet med rødt.
1. Opfølgning på budget, herunder kommende retningslinjer for
udviklingsmidler.
Samarbejdsudvalget anerkender kommunens økonomiske situation og
behovet for besparelse. Samarbejdsudvalget henleder dog opmærksomheden
på, at det i forbindelse med låneomlægningen, blev aftalt at provenu skulle
forblive i området. Området bør derfor på sigt tilføres midler igen.
Vedr. besparelse på vedligeholdelsespuljen, så bør det give anledning til
revidering af retningslinjerne for puljen. Retningslinjer kan være et emne at
tage op til hallernes fællesmøde i 2019.
Fagenheden udarbejder udkast til retningslinjer for udviklingsmidlerne.
2. Orientering om tilskudsaftale med foreningen Olympia Øster Hurup og
Multihuset Øster Hurup.
Orienteringen taget til efterretning.
3. Udkast til ny procedure for lokaletilskud til foreninger der benytter hallerne.
(udkast er vedhæftet dagsordenen)
Samarbejdsudvalget anbefaler, at udkastet indføres.
Samtidig henledes opmærksomheden på vigtigheden af, at der bliver en tæt
dialog mellem fagenheden og hallerne i opstartsfasen af ny model, så
indkøringen af modellen bliver bedst mulig.
4. Fælles instruktør.
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Nogle haller er udfordret på ikke at have instruktører til rådighed til
holdtræninger og fitness. Udfordringen kan være en barriere i forhold til de
ønsker om samarbejde der er med eksempelvis Mariagerfjord Kommunes
sundhed og omsorg.
Beslutning: fagenheden ser på muligheden for en fælles database med
instruktører, uddannelse af nye instruktører eller andre tiltag der kan afhjælpe
udfordringen.
5. Orientering fra forvaltningen.
Forvaltningen orienterede om:
-Overtagelse af Onsild Hallen.
-De igangværende dialogmøder mellem udvalget for Kultur og Fritid og
hallerne.
-Tilbud til overvægtige i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og LOF
Mariagerfjord.
Orienteringen blev taget til efterretning.
6. Nyt fra hallerne.
Taget til efterretning.
7. Møder 2019. (møde samarbejdsudvalget, årligt fællesmøde, erfamøder).
Antallet af møder i samarbejdsudvalget er passende og fastholdes i 2019.
Det årlige fællesmøde afholdes i 2. kvartal 2019.
Det anbefales at der afholdes et erfamøde for ansatte i hallerne i starten af
2019.
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