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Kultur og Fritid 
 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
Tlf. 97 11 30 00 
raadhus@mariagerfjord.dk 
www.mariagerfjord.dk 
 
 
Ref.: Niels Sørensen 
Direkte tlf. 97 11 35 01 
nisoe@mariagerfjord.dk 
 
 
Personlig henvendelse: 
Rådhuset i Mariager   
Fjordgade 5 
9550 Mariager 

 
 
  

Møde Hallernes samarbejdsudvalg: 
Onsdag den 12. august kl. 17.00 – 19.00 på Mariager Rådhus, mødelokale 8.  
Dagsorden:  

1. Orientering om budgetproces 2021  

2. Opfølgning på nedlukning grundet Corona  

3. Dialogmøde mellem haller og udvalg efteråret 2020.  

4. Hallernes årsmøde (dagsorden samt forslag til tilføjelser for retningslinjer for      
samarbejdsudvalget er udsendt til alle haller.  

 
 
 
Referat: 
 

1. Budgetprocessen blev gennemgået og udkastet som er sendt i høring gennemgået. 
Hallernes samarbejdsudvalg anerkender de forslag der er om tilførsel af midler på 
fritidsområdet (eksempelvis på lokaletilskud til foreningerne). 
Samarbejdsudvalget laver et høringssvar hvor der gøres opmærksom på de ret 
markante besparelser der har været i hallernes tilskud de seneste år, på både 
udviklingsmidler og vedligeholdelsespulje, som samarbejdsudvalget mener bør 
tilføres midler de kommende år. 
 

2. De kendte konsekvenser af Corona krisen blev drøftet. Det er indtrykket, at det 
primært er de større anlæg der er hårdest ramt af krisen, da de har en betydelig del 
af deres omsætning på kommercielle aktiviteter. 
Der var ros til de tiltag kommunen havde gjort i forhold til udbetaling af 
lokaletilskud og skolernes fortsatte betaling af bookede timer. 
 

3. Der var planlagt et dialogmøde i foråret 2020 mellem hallernes samarbejdsudvalg 
og udvalget for Kultur og Fritid, som blev aflyst. Der afholdes i august 2020 
årsmøde for hallerne hvor dele af Kultur og Fritidsudvalget deltager. Herudover er 
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der dialogmøder med hver enkelt hal under planlægning. Møderne afholdes ultimo 
2020 med henblik på at forny dialog og aftaleskemaerne mellem hal og kommune. 

 
4. Dagsorden til hallerne årsmøde blev gennemgået og godkendt. Samarbejdsudvalget 

har et ændringsforslag til udkastet til retningslinjer: Samarbejdsudvalget foreslår 
der ikke vælges en suppleant, men at der i stedet udpeges en ny person fra det 
anlæg en person med udtrædelse repræsenterer. 

 
Det blev desuden besluttet, at kommende møder i samarbejdsudvalget skal 
orienteres om til alle haller på forhånd, så samarbejdsudvalget kan kontaktes af de 
øvrige hvis de ønsker noget bragt op på mødet. 


