Hallernes samarbejdsudvalg
Mariagerfjord Kommune

Torsdag den 15. januar kl. 17 – 19 i Hobro Idrætscenter.
Dagsorden med referat.
1. Fastsættelse af mødedatoer i 2015
Det blev besluttet at holde min. to årlige møder i hallernes samarbejdsudvalg.
Årligt fællesmøde i maj for alle kommunens idrætshaller. Her vil der samtidig være valg og
Peter Mølgaard (formand) og Poul Søndberg (næstformand) er begge på valg i 2015.
Derudover skal der vælges en ny suppleant, da Jørgen Kaare er indtrådt fuldgyldig efter
Verner Andersens afgang i rådet.
På dette møde vil udvalget komme med et oplæg på:
• Afbookingsregler i hallerne
• Status på indsatsområderne i 2014
• Status på Aktiv Senior 2013
Dialogmøde i efteråret hvor politikerne i Kutur og Fritid inviteres med.
2. Sammensætning af udvalg

Det blev besluttet, at man på dialogmødet i maj skulle tage stilling til om Rosendal
Idrætsforum skulle tælle som et større anlæg ligesom Hobro, Arden og Hadsund.
3. Indsatsområder i 2014
Johnny orienterede om de 5 indsatsområder nedsat af Hallernes samarbejdsudvalg for et år
siden. Der blev givet en status for de projekter som var afsluttet samt en tidsplan for hvornår
evalueringen ville være færdig for resten. Der blev sat en bagkant der hedder maj måned,
hvilket betyder at man vil kunne gøre endelig status til næste dialogmøde.
4. Indsatsområderne i 2015
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Erfaringen fra det første år som breddeidrætskommune med 10 indsatsområder, har betydet
at man vælger at skære det ned til det halve. Følgende indsatsområder blev udvalgt og disse
skal nu beskrives og godkendes i Kultur og Fritidsudvalget:
•
•
•
•

Aktivitetspuljen
Kommunikation/markedsføring
Netværk
Tværgående samarbejde

5. Opfølgning på dialogmøderne efteråret 2014
På det forrige dialogmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, hallernes samarbejdsudvalg og
formændene for de 12 haller blev det besluttet at hallernes samarbejdsudvalg skulle komme
med et oplæg på afbookingsregler for hallerne.
Reglerne på området er meget forskellige og der er ikke et egentligt nedskrevet regelsæt for
foreningernes leje af hallen. Men udfordringen løses altid indbyrdes imellem forening og hal.
Dog forholder det sig anderledes når der er commericelle aktiviteter
Anledningen til ønsket om et regelsæt på området skyldes to ting:
•
•

Økonomi
Praktik

Økonomi skal beskrive hvor meget foreningen er forpligtet til at betale ved afbooking af
timer midt i en sæson grundet f.eks. færre medlemmer end forventet.
Hvor sent kan man afbooke uden det får en økonomisk konsekvens for foreningen?
Foreningen er ikke berettiget til lokaletilskud, når ikke de kan dokumentere, at der har været
aktivitet i det pågældende tidsrum (Folkeoplysningsloven §25).
Praktik omkring synlighed spiller også en væsentlig rolle. Det skal være muligt for andre
foreninger eller borgere at se hvornår der er ledig kapacitet i hallen. Derfor er det vigtigt at
hallen laver en delingsaftale med foreningen via Conventus. Det betyder, at ved afbud fra
foreningen så synliggøres den ledige haltid for andre. Dog skal der være en deadline for
hvornår det er muligt at afmelde uden betaling. Men hallen skal have ret til at sælge
haltimen igen og derved mulighed for at opnå en ekstra betaling også selvom foreningen i
forvejen skal betale grundet for sent afbud.
Førnævnte er blot uddrag fra debatten omkring afbooking i hallerne. Det skal ikke ses som et
regelsæt. Der blev aftalt at udvalget holder endnu et møde inden fællesmødet i maj, og her
vil et regelsæt blive defineret.

6. Evt.

Mikkel serverede aftensmad til os fra deres nye Cafe KAOS og Poul viste efterfølgende
rundt i den farverige og meget inspirerende afdeling i cafeen. Der er store forventninger
til den nye investering i HIC og det forlyder at mange allerede har taget godt imod både
lounge afdelingen og det nye menukort. Held og lykke fremover og der er nu lagt et ekstra
stort pres på dem som skal afholde næste møde i hallernes samarbejdsudvalg.
Side 2 af 2

