Møde hallernes samarbejdsudvalg

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: 10.3.2016
Personlig henvendelse:
Rådhuset i Mariager
Fjordgade 5
9550 Mariager

Opfølgning på mødet den 1/3 i Maraiger Hallen.
Velkomst ved Johnny og en kort orientering om igangværende projekter.





Præsentation af det "måske" kommende cykelhus i den sydlige del af Hobro. Et
ambitiøst projekt der har til formål at samle alt på hjul under et tag.
DKs bedset samlingssted hvor 5 haller har budt ind på at være med i det
pilotprojekt. Jeg tager kontakt til disse haller i løbet af marts og aftaler et møde.
Derefter vil der blive arrangeret en inspirationstur hvor vi bla. skal besøge et par
biblioteker.
Forslag til inspirationstur til IDAN konferencen i Vejen - se link
Idrætscenter. http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2016/a773_velkomm
en-til-aarets-store-idan-konference/ Jeg foreslog at vi skulle deltage i konferencen
og høre om idrættens største udfordringer. Har selv deltaget tidligere og kan varmt
anbefale det. Såfremt der er opbakning hertil, skal I vende tilbage inden udgang af
marts måned.

Bordet rundt - siden sidst.
Det var spændende at høre hvad der var af igangværende projekter ude hos jer i hallerne.
Motionscentre havde jeg skrevet på dagsordnen, da det er noget der fylder meget på
landsplan. Der er ekstra fokus på kommunal støtte til netop motionscentre. Vi skal som
Kommune sikre, at vi ikke yder støtte, der kan medføre konkurrenceforvridning på
fitnessmarkedet. Hvilket Jesper fra BDO også gjorde opmærksom på i forbindelse med
kommunens økonomimøde med hallerne ultimo ´15. Der er et stort pres på Kommunerne fra
blandt andet specialforbund, KL og konkurrencestyrelsen omkring reglerne. De er ikke helt
klare og tolkes på flere måder alt efter hvem du spørg. Enkelte kommuner har helt undladt at
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udbetale tilskud til foreningsdrevne motionscentre for ikke at komme i karambolage med
reglerne. Men det er heller ikke lovligt i følge DGI og det er ikke noget vi vil gøre. Det er
ukendt farvand. Det var blot det jeg ønskede en drøftelse af på mødet. Det er i min verden et
relevant emne at tage fat på i hallernes samarbejdsudvalg og netop den debat er vigtig for
vores laden og gøren fremadrettet. Men desværre følte jeg ikke efterfølgende, at jeg fik det
ønskede output fra jer. Jeg oplevede desværre at man begyndte at varetage egne interesser og
ikke formåede at hæve det op på et niveau, hvor man kiggede på hele kommunen som helhed.
Husk på, at man som medlem i hallernes samarbejdsudvalg er politisk valgt og skal varetage
hele området.
Det kan godt skyldes, at jeg fik emnet præsenteret på en forkert måde, men det giver ikke ret
til at gå efter manden og ikke bolden. Desværre fik mødet en træls afslutning og jeg følte, at
jeg var trængt op i en krog af udvalget. Det er vigtigt for mig at slå fast, at jeg ikke er ansat
for at generer jer eller trække tæppet væk under jeres forenigner, som en udtalte det. Hvis det
er indtrykket skal jeg naturligvis beklage. Men håber, at man vil se mig som en vigtig
medspiller i processen med at udvikle vores halområde.
Jeg har tilladt mig at vedhæfte en oversigt over kontingentniveauet i vores motionscentre i
Mariagerfjord Kommune. Statistikken tæller både de foreningsdrevne, haldrevne samt
kommericielle. Der er desværre som frygtet store niveauforskelle. Kigger man isoleret set på
foreningsdrevne (foreningsfitness) og de kommericielle er der en væsentlig forskel.
Kontingentet i et kommericielt center er 200% dyrere end i et foreningsfitness. Hvis de
folkeoplysende tilskud (f.eks. lokaletilskud) er medvirkende til, at man kan dumpe priserne,
så er der uden tvivl tale om et konkurrenceforvridende tilskud. Dette er selvfølgelig også
gældende for de motionscentre hvor det er hallen der driver det. Jeg tænker det er relevant, at
vi tager den snak igen og at man tager foreningskasketten af inden vi går ind til mødet. Det vil
måske være relevant at inviterer et kommericielt center med til en del af mødet, så vi kan høre
hvordan de ser udfordringen. Blot et foreslag. Men husk på at jeg ikke er ude på at tage
støtten fra jer og jeg opfordrer naturligvis ikke til kreatvie løsninger.
Drøftelse af retningslinjer i forhold til revision/regnskab (Jens Lykke deltager fra kl.
20.00). Der var en god dialog omkring retningslinjerne og Jens var naturligvis
imødekommende overfor at kigge på dem igen for 2016 regnskabet. Men fastholder de
nuværende retningslinjer for 2015.
Mvh.
Johnny

Venlig hilsen
Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent
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