Referat til møde i hallernes samarbejdsudvalg.
Onsdag den 7. oktober kl. 17.00 i Assens Hallen
1. Samarbejdsudvalget det kommende år
Konstituering (valg af formand)
Jens Hyrup blev valgt til formand.
Herudover blev det oplyst, at Paul Madsen overtager pladsen i udvalget fra Jørgen Kaare Jensen. (Øster
Hurup).
Møde aktivitet
Der fastholdes tidligere mødeaktivitet, med 4 møder årligt.
Dialog med øvrige haller
Samarbejdsudvalget vil fremover gøre dagsordner til møder tilgængelige for øvrige haller inden
møderne, så alle haller har mulighed for at give udvalgets medlemmer input til punkterne.

2. Corona situationen og de udfordringer det giver i hallerne
Corona situationen blev vendt. Der imødeses en del aflysninger af stævner, sociale aktiviteter mv. den
kommende periode, som naturligvis kan betyde økonomisk nedgang for hallerne.
3. Dialogmøder med Kultur og Fritidsudvalget
De planlagte dialogmøder er udsat. Ny plan for dialogmøder vil blive taget op efter nytår. Det er aftalt, at
de nuværende dialogaftaler forlænges, så de gælder for 1. kvartal 2021.

4. Budget 2021
Fagenheden orienterede om det kommende budget i Mariagerfjord Kommune. Hallernes ramme for
tilskud forbliver på samme niveau.
På anlægsbudgettet blev følgende nævnt:
-Der tilføres 500.000 til vedligehold. Der skal kigges på nye retningslinjer, så der fremover kan ydes
tilskud på 100% til materialer ved opgaver der udføres af frivilligt arbejde.
-Move Projektet ved Mariagerhallen tilføres yderligere 600.000 kroner
-Alt På Hjul/ Rosendal Idrætsforum tilføres yderligere 3.600.000 kroner
-Der lempes på krav til Hobro Idrætscenter og Hadsund Hallerne i forhold til midler afsat til dem
tidligere.
-Budget for lokaletilskud til foreninger tilføres 1.200.000 kroner

5. Orientering fra Fagenheden (herunder dialog om lånesammenlægninger foretaget i 2014)
Fagenheden er ved at gennemgå aftalerne vedr. lånesammenlægninger foretaget i 2014. Punktet vil
blive taget op igen ved næste møde i samarbejdsudvalg. Formålet er at sikre, at der er fælles forståelse
for de aftaler der blev indgået i 2014.
For god orden skyld, gøres opmærksom på, at det er fagenhedens og samarbejdsudvalgets opfattelse at
der er fælles forståelse for aftalerne, så punktet opfattes ikke som værende en uenighed, der er blot tale
om rettidig omhu om at tage punktet op i god tid inden den 10 årig periode med differentieret
gældsmodregning udløber.

6. Orientering fra hallerne
Taget til efterretning

7. Evt.
Taget til efterretning

