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Kultur og Fritid 
 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
Tlf. 97 11 30 00 
raadhus@mariagerfjord.dk 
www.mariagerfjord.dk 
 
Ref.: Johnny Wulff Andersen 
Direkte tlf. 97113501 
 
jande@mariagerfjord.dk 
Dato: 20.oktober 2015 
 
Personlig henvendelse: 
Rådhuset i Mariager   
Fjordgade 5 
9550 Mariager 
 
EAN 5798004230244 

 

Hallernes samarbejdsudvalg  

Torsdag den 8. oktober på Danhostel, Hobro Idrætscenter 
 

2. Udvalget konstituere sig med følgende: 

Jens Hyrup formand 
Poul Søndberg næstformand 
Det forgange år har været rigtig konstruktiv i forhold til kontakten med udvalget. 
 

3. Gebyr offentlige lokaler. 

Debat omkring fastsættelse af gebyret på kr. 25,- for brug af offentlige lokaler. 
Udvalget ønsker en gebyrstigning der modsvarer det man betaler i halregi – 
konkurrenceforvridning?! 
Der blev henvist til Folkeoplysningslovens regler for brug af offentlige lokaler. 
Evt. mulighed for differentiering af priserne på sale, hal og gymnastiklokaler så det 
modsvarer prisniveauet i hallerne. 
MFK skal stille et kommunalt lokale til rådighed for folkeoplyste foreninger. Dog kan 
skoler og lign. afvise at stille lokalet til rådighed til foreninger som ikke er folkeoplyste. 
Frivillighedscentret har mulighed for at tilbyde gratis lokaler til møder og lign. Det er kun 
gymnastiksale og øvrige sale (se oversigt) der er pålagt gebyr. 
Se link for regler på området. 
 

4. Revisionsrapporten 

Revisionsrapporten får ikke megen ros på vejen og vejledning beskyldes for at være fyldt 
med fejl – BDO laver en revideret udgave som kun HIC har modtaget. 
Revisionsrapporten ver. 2.0 er efterfølgende sendt til hallerne. 
Min. 2 år for at kunne benchmarke på de forskellige nøgletal. 
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Udvalget anmoder om at der følges op på ver. 2.0 på næste udvalgsmøde, så det vil være 
offentlig tilgængelig. 
Følgende punkter har medført en række spørgsmål: 

• Afskrivninger  

• Hvad med gælden hvor skal den bogføres? 

• Det er dyrt for hallerne at leve op til de krav MFK har stillet. 

Emnerne vil blive berørt på de planlagt revisionsmøder i uge 43. 
Planlægning af revisionsmøderne efterlader en del kritik, eftersom flere af dem ikke kan 
de pågældende dage.  
 

5. Mariagerfjord på vægten 

Hadsund opfordre til at det skal være et fælles projekt mellem alle hallerne. 
Udvalget foreslår at Sundhed og omsorg kan være tovholder på projektet. Johnny har 
været i dialog med Jonna Bohlbro og hun vil gerne deltage i informationsmødet. 
Inviter bredt til info aften og få en fra Randers til komme og fortælle om projektet. 
Johnny har aftalt med Claus Jakobsen fra Arden Hallerne at han tager kontakt til Randers 
og indkalder til fællesmøde i oktober måned. 
Tiden kan være en faktor – svært at nå til 1. januar 2016. Erfaring fra Randers kan måske 
svare på det spørgsmål. 
 

6. Rapport: Fremtidens idrætsfaciliteter. 

Udvalget er ikke afvisende overfor at indgå i forskningsprojektet. 
Læs mere om projektet på hjemmesiden.  
De vil gerne bidrage til forskning på området men hallerne skal ikke belastes ekstra i 
forhold til f.eks. optælling. 
 

7. Status indsatsområder breddeidrætten. 

Breddeidræt – kom til MFK og brug hallerne gratis i sommerferien (kommunen skal 
betale for lejen i sommerferien). Det vil være en god branding for os som 
breddeidrætskommune. 
Udviklingsgruppen hvordan skal den sammensættes? 
Advisory board med 10 personer der bliver håndplukket. Johnny laver et oplæg og 
præsenterer det på næste møde. 
De frivillige er presset på tid og ressourcer og det er generelt svært at finde frivillige til at 
løfte udviklingsopgaven. 
Den gode historie fra Mariager hvor det netop er lykkedes at finde frivillige til at deltage i 
en udviklingsproces. 
 

8. Mødekalender – fremtidige møder 

Næste møde mandag den 16. december julefrokost i Øster Hurup multihus 
 

9. Evt. 


