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Referat
1. Udvalget konstituerede sig med Jens Hyrup som formand og Poul Søndberg som næstformand.
2. Gennemgang af dialogaftale med idrætshaller (se vedhæftet samarbejdsaftale fra 2014-16)
a. Der blev drøftet en ny fordeling af driftstilskuddet med 50% til bygningstilskud samt 50%
til aktivitetstilskud (nuværende 60/40). Beregninger med konsekvenser blev forelagt
udvalget. Derudover blev der foreslået en bonus som bliver aktiveret, når der sker en
stigning i aktivitetsdelen. Dvs. tilskudsrammen hæves for aktivitetstilskuddet.
Undersøgelser viser netop, at lignende tilskudsmodeler (aktivitetsbestemt) vil øge
aktiviteten i hallerne og der blev drøftet fordele og ulemper ved en ændring i
Mariagerfjord. Det blev foreslået, at vedligeholdelsesudgiften (f.eks. i bygningstilskuddet)
bør have mere indflydelse på driftstilskuddet. Høringssvaret vil blive forelagt Kultur og
Fritidsudvalget.
b. Udviklingspuljen skal understøtte følgende indsatsområder: Fælles ansættelse, ERFA &
events (ex. MFK på vægten). Derudover var der god opbakning til at lave en bonus til de
haller der øger aktivitetsdelen (se pkt. a). Se senere pkt. på dagsordnen.
c. Der var generel opbakning til at booking af lokaler skulle foretages igennem Conventus.
Dog er det ikke nødvendigvis foreninger, der skal stå for detailbooking. Det er vigtigt med
synlighed omkring aktiviteten i hallen, selvom enkelte mente, at det var begrænset hvor
mange der benytter sig af www.conventus.dk/mariagerfjord. Sammenhæng mellem
infoskærm og Conventus er et anden argument for at opdater bookingdelen.
Foreningsportalen skal markedsføres bedre fremover.
d. Hallerne er udfordret på reglerne for vedligeholdelsesplanen. I.flg. aftale skal der
afsættes kr. 50,- pr. m2 i budgettet, men det er langt fra alle haller der indfrier dette.
Pengene skal blandt andet bruges til at medfinansiere ansøgninger til
vedligeholdelsespuljen (50% medfinansiering). 2016 niveauet er på ca. 27,- pr. m2. Det
blev foreslået at en individuel drøftelse/aftale med hallerne i den nye kontrakt.
Vedligeholdelsesudgiften er langt større i vådhaller end i tørhaller og det giver en
udfordring for især Hobro og Arden.
e. Hjemmesiden er mere blevet en informationsside, som ikke kræver opdateringer og så er
Facebook blevet platformen, hvor man markedsfører sig og er i dialog med brugerne.
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f.

Sammensætning af personaleforhold med angivelse af årsværk samt en generel snak
omkring bestyrelsens opgaver.
g. Ny niveaudeling af cafedelen med angivelse ejer/driftsforhold.
h. Gennemgang af udviklingsplaner for 2014-16 . Hvor er vi nået i forhold til målsætning og
skal vi kvalificere enkelte af målene og arbejdere mere målrettet efter 2017 med disse?
En snak vi skal tage når den nye kontrakt skal underskrives. Der er generelt ikke overskud
til at følge op på udviklingsplanerne.
i. Derudover en generel opdatering af punkterne i kontrakterne til 2017 niveau.
3. Regnskab/revision
Der arbejdes videre med samme principper som tidligere i forhold til regnskabsdelen. Mht.
revision så foreslår forvaltningen at ændre kravene til ”udvidet gennemgang” for de haller som
modtager tilskud på under kr. 200.000,- (8 haller) men fastholder kravene om ”fuld revision” for
de større haller (4 haller).

4. Evaluering Mariagerfjord på vægten
En gennemgang af økonomi og evaluering udarbejdet af Anne Katrine Harpsø og Claus Jacobsen.
Bred enighed om at det har været en succes målt antal deltagere. Den øgede fokus på hallerne
og samarbejdet imellem har været godt. Men et egentligt boost af nye medlemmer
efterfølgende, har der ikke været tale om. Dog er kendskabsgraden til de produkter
hallen/foreningerne udbyder steget markant i henhold til spørgeskemaet. Ros til Anne Katrine
som tovholder på projektet og opbakning til en ny runde med start januar 2017. Foreningerne
skal se projektet som et udstillingsvindue hvor nye medlemmer har mulighed afprøve
holdtræninger og nye tilbud.
5. Indsatsområder 2017:
a. Åben hal i efterårs- og vinterferie
b. Kommunikations- og aktivitetsmedarbejder
c. Uddannelse
d. ERFA
e. Events
Der var opbakning til at fortsætte mere målrettet med B + D + E. Især
kommunikationsmedarbejderen var der opbakning til at tilbyde til flere haller, end de fire som
gør brug af tilbuddet i øjeblikket. Stor glæde af aktivitetsmedarbejderen i firekløverhallerne og
den aftale fortsætter efter 1. januar 2017. Hallen stiller aktivitetsmedarbejderen til rådighed for
foreningen og foreningen driver holdet videre. Katalysator for igangsætning af nye tilbud og ny
målgruppe er kommet ind i hallen. ERFA for ansatte i hallerne skal prioriteres i 2017.
Netværksdelen er vigtig og ofte er et besøg i hallen med tilhørende kaffe rigeligt for at
vidensdele. Events som MFK på vægten skal fortsætte.
6. Forventninger til hallernes samarbejdsudvalg
Rigtig god opbakning til dette udvalg og de sidste to år har vist, at udvalget har sin berettigelse.
Afstanden mellem idrætshal og Kultur og Fritidsudvalg er blevet væsentlig kortere og efter eget
ønske er der nu også politisk deltagelse på møderne. Hyppigheden af møderne skal holdes på 2-3
møder årligt plus fællesmødet i maj/juni. Referater samt evalueringer m.m. kan læses på
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www.mariagerfjordidraetshaller.dk/ og der sendes en sms til udvalget når disse er klar. En
opfordring til at melde tilbage med punkter til dagsorden.
7. Evt.

Venlig hilsen
Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent
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