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Fællesmøde - REFERAT 
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: 15.juni 2015 
 
Personlig henvendelse: 
Rådhuset i Mariager   
Fjordgade 5 
9550 Mariager 
 
EAN 5798004230244 

 

Dagsorden 22. juni 2015 kl. 17.00 – 19.00 
 

1. Velkomst 
En kort velkomst ved idrætskonsulent Johnny Wulff.  
Sidste fællesmøde var den 23. oktober 2013 og efterfølgende besluttede udvalget at 
køre igennem til juni 2015, før der igen blev indkaldt til fællesmøde i henhold til 
retningslinjerne. 
Der var god opbakning fra både bestyrelser, ansatte, udvalg og forvaltning. I alt ca. 
30 personer vidner om et område der har stor interesse. 
Gennemgang af aftenens program, der krævede styring for, at vi ville være færdig til 
foredraget ”skidesprælleren og hængerøven” ved Anne Skare Nielsen kl. 19. 

 
2. Orientering 

v/formand Peter Mølgaard 
Peter orienterede om de opgaver som udvalget har været involveret i i løbet af 
perioden.  
 

• Turbulent år, hvor alle hallerne har haft til opgave at skulle beskrive sig selv, der er 
lavet drifts og udviklingsaftale. En god proces for alle at komme igennem. 

• Vedligeholdelsesplan – pkt. 7  (færdiggøres og fremsendes til Kultur og Fritid – 
senest 31.marts 2015) 

• Udviklingsplan – pkt. 23  (færdiggøres og fremsendes til Kultur og Fritid – senest 
31.maj 2015) 

• Sundhedspolitik – pkt. 22 (fremsendes til Kultur og Fritid – senest 31.januar 2015) 

• Analyse af alle haller medførte at Kommunen har overtaget gældsforpligtelserne. 

• Conventus: De fleste haller er nu oprettet, hvordan kommer menig borger nemmest 

ind på denne side? Fremtidig opgave. 

• Samarbejde på tværs af hallerne fungerer godt, flere nye tiltag ex. I øst med åbne 

haller, og aktivitetsmedarbejder tilknyttet. 

• Energioptimering: Gennemgang af hallerne samt udarbejdelse af 

vedligeholdelsesplan, Johnny fortæller herom senere. 

• Erfamøde og uddannelse af halinspektørerne tilendebragt, erfamøderne er givtige. 

• Idrætshallernes tilskudssystem Jens Lykke orienterer om dette senere. 

• Samarbejde med kultur og fritidsudvalget givtigt, positivt samarbejde. 
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• Nye tiltag? I øjeblikket arbejder de forskellige bestyrelser med at få de tidligere 

nævnte planer og politikker indført optimalt. 

 

 
3. Status Mariagerfjord som Breddeidrætskommune 2014-2016 

Evaluering 2014 
• Åbenhed var et af kodeordene for det første år som breddeidrætskommune. 

Indførelse af Conventus og den fælles platform har været et af redskaberne. 
Alle hallerne er oprettet på Conventus og næste skridt bliver at få 
foreningerne til at detailbooke. 

• Brugervenlighed er et andet af delmålene. Hjemmeside, wifi og infoskærme er 
nu standard i de fleste af vores haller. 

• Aktivitetsmedarbejder Nikoline er blevet ansat som et resultat af et bredt 
samarbejde hallerne i øst. Øster Hurup, Als, Hadsund og Assens samarbejder 
om forskellige initiativer blandt andet ”åben hal”. 

• Aktivitetspuljen er en økonomisk løftestang for at sætte nye aktiviteter i gang. 
Den har medvirket til at hallerne har tænkt sig selv ind som dynamo for 
igangsætning af nye aktiviteter. 

Indsatsområder 2015 
1. Aktivitetspuljen 
2. Kommunikation / markedsføring 
3. Netværk  
4. Tværgående samarbejde 
Erfaringen fra 2014 med mere end 10 indsatsområder betød at hallernes 
samarbejdsudvalg skar det ned til kun 4 indsatsområder i 2015.  
• Status igangværende projekter 
1. Aktivitetsmedarbejder perioden er blevet forlænget sommeren over og der 

ønskes en forlængelse i yderligere 12 måneder. 
2. Åben hal er kørende i 3 ud af 4 haller nu – Øster Hurup, Als og Hadsund 
3. Uddannelse ”med mening” er afsluttet efter 6 rigtig gode moduler hvor 11 ud af 

12 haller var tilmeldt. En proces der har rykket hallerne rigtig meget og 
inspireret dem til at tænke nye projekter. Men derudover også har skabt nogle 
relationer imellem deltagerne, som er mindst lige så værdifulde i det 
fremadrettede samarbejde hallerne i mellem. 7 modul er tilkøbt og indeholder 
en udviklingsplan for de haller som ønsker det. 

4. Sundhed i samarbejde med Sundhed og Træning er der startet et projekt op 
omkring sundhed i hallerne. Foruden en sundhedspolitik er der interesse for 
sundere mad i cafeerne. Jump food konceptet er på tegnebrættet og 6 haller 
arbejder videre med konceptet. 

Efterlysning 
• Nye projekter 
1. Skal udviklingsgruppen genoplives? 

Af hensyn til de mange ekstra opgaver der er for de ansatte og de frivillige i 
hallerne, har møderne med udviklingsgruppen været endprioriteret i foråret. 
Denne gruppe skal dog gerne i gang igen i løbet af efteråret. 

 

 
4. Valg af medlemmer til den kommende periode 2015-2016 

• På valg er følgende: Poul Søndberg, Peter Mølgaard,  
Verner Andersen (udgået) samt suppleant Jørgen Kaare. 
Genvalg til Poul, Peter og Jørgen (suppelant). Nyt medlem bliver Dennis fra 
Mariager Hallen. Udvalget konstituere sig på næste møde. 
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Samarbejdsudvalget sammensættes således: 

• 1 bestyrelsesmedlem fra større anlæg (Hobro, Arden og Hadsund) (Rosendal) 
• 1 inspektør fra større anlæg (Hobro, Arden og Hadsund) (Rosendal) 
• 2 bestyrelsesmedlemmer fra mindre anlæg 
• 1 inspektør fra mindre anlæg 

 
3 medlemmer vælges i ulige år.  
Der vælges en suppleant for et år ad gangen. 
Udvalget konstituere sig med formand og næstformand. 
Der kan højest vælges et medlem fra hver institution/anlæg. 
 

 
5. Idrætshallernes tilskudssystem  

v/Jens Lykke – oplæg til drøftelse  

• Tilskudsmodellens DNA  
Formålet: gennemsigtighed – Styret af få parametre – ”keep it simpel” 
Hallerne gøres gældfri gennem kommunal indfrielse (i alt ca. 42 mill.) 
Provenu ved låneomlægning indgår i driftsrammen, men ”øremærkes” 
udviklingsinitiativer med udgangspunkt i: 

At skabe mere aktivitet i hallerne 
At give nye tilbud til borgerne 
At optimere de fysiske rammer i forhold til borgernes behov 

Motivation til egenindtjening 
Motivation til at tænke på tværs 
Udover låneomlægning fordeles tilskuddet i 2 elementer: 

Bygningstilskud (basisdrift: administration, rengøring, vedligeholdelse, 
energi m.v.) 
Aktivitetstilskud (aktivitetstimer / egenindtjening) 

Minimumskrav iht. nærmere specifikationer (dialogaftalerne) 

 
• Fordelingen mellem grundtilskud og aktivitetstilskud 60/40 

 

       
 

• Opgørelsesmetode mht. aktivitetstilskud 
o Tidsramme 

Der er ønke om at følge kalenderåret så det bliver nemmer i forhold til 
regnskabet. 

o Hvad kan udløse tilskud? (idræt/ikke idræt) 
Der blev foreslået for at ”keep it simple” at der skulle gives aktivitetstilskud til 
alle indtægterne – også de kommericielle.  
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• Andre forhold vedr. drifttilskudssystemet 
Der var ingen kommentarer til foreslaget om at hæve aktivitetstilskuddet på 
bekostning af basistilskuddet – f.eks. 50/50 

 

• Fælles revision – er det en mulighed? 
Der var ikke opbakning til fælles revision selvom der var gode muligheder for at 
opnå rabat. 

•  
 

6. Driftsaftale med idrætshallerne 
v/Johnny Wulff – orientering  

• Udviklingsplan i samarbejde med DGI – Modul 7 
Der blev orienteret om den proces der er igangsat sammen med DGI. Hallerne 
har mulighed for at få hjælp til at lave en udviklingsplan, som skal indsendes til 
kommunen i henhold til driftsaftalen. Planen skal indsendes senest 1/8-2015. Det 
er ikke alle hallerne der har taget imod tilbuddet. Øster Hurup, Hobro, Rosendal, 
Onsild og Mariager inden sommerferien. Arden, Als og Hadsund efter. 

• Vedligeholdelsesplan 
Der er udarbejdet en 10 årige vedligeholdelsesplan for hallerne. Det betyder at 
vedligeholdelsespuljen kan søges to gange årligt – 1/4 og 1/9. Der er mulighed for 
50% medfinansiering eksl. moms. Denne fordeling ønskes ændret således at 
hallerne opnår større finansiering. Det kan dog ikke lade sig gøre inden for de 
rammer, da det økonomiske råderum er opbrugt ud fra vedligeholdelsesplanen. 
Alternativt flere penge til vedligeholdelsesbudgettet. Vedligeholdelsesplanen 
gælder kun for klimaskærm og halgulv. Øvrige vedligeholdelsesopgaver under kr. 
50.000,- (bagatel grænse) skal finansieres af den daglige drift. Beløb derover kan 
søges i vedligeholdelsespuljen. Det giver udfordringer for enkelte haller da de ikke 
kan afsætte beløb op til 50.000,- i budgettet til disse opgaver. 

 
7. Fremtidens idrætshaller i Mariagerfjord Kommune 

• Debat – ”Hvor er vi på vej hen”? 
Oplæg til debat om hvor vi er på vej hen i Mariagerfjord Kommune. Det er fra 
politisk side bestemt at man ikke ønsker at følge den vision som Frejo & Steens 
analyse anbefalede. I stedet fastholder man 12 selvejende institutioner. 
Mange af indsatsområderne i analysen er fulgt i samarbejde med hallerne. 
Spørgsmålet gik på om man har foreslag til næste skridt i processen? Dette 
kunne være et mere formelt samarbejde som det man ser i den østlige del af 
kommunen, hvor fire haller er gået sammen om udviklingsprojekter.  
Konklusionen var, at man fra hallernes side ønskede at puste ud og koncentrere 
sig om idrætten.   

 
8. Sparekassen Hobro Fonden – ”Den nye medspiller” 

v/næstformand Poul Søndberg  
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Læs mere om fonden her www.sparekassenhobrofonden.dk  eller kontakt 
næstformand Poul Søndberg på tlf. 98 52 42 47 eller mail 
sondberg@webspeed.dk 

 
9. Evt. ”skidespræller og hængerøveN” 

 
Der er rigtig flot tilmelding fra både hal, bestyrelser, udvalg og forvaltning og i 
alt 30 personer deltager i mødet.  
 
Der vil være aftensmad i løbet af mødet og med ni punkter på dagsordnen har 
vi et stramt program inden foredraget ”Skidesprælleren og hængerøven” af 
Anne Skare. Til dette foredrag er øvrige medlemmer af bestyrelsen samt 
ansatte i hallerne meget velkommen. Tilmelding er ikke nødvendigt – det er 
blot at møde op kl. 19.00 i Multisalen i Hobro Idrætscenter. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Johnny Wulff Andersen 
Idræts- og Fritidskonsulent 

 
Kultur og Fritid 
Fjordgade 5 
9550 Mariager 
Telefon: +45 97113000  
Telefon direkte: +45 97113501 

mail:jande@mariagerfjord.dk 

www.mariagerfjord.dk 

 

 


