
54. Hallernes samarbejdsudvalg 

Journalnummer: 04.04.00-A08-1-16 

RESUME 

Hallernes Samarbejdsudvalg har blandt andet til formål at styrke dialogen og samarbejdet mellem idrætshallerne, 

fagenheden og Udvalget for Kultur og Fritid.  

 

Dialogen og samarbejdet sikres primært gennem et årligt dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid samt en 

politisk repræsentant, som deltager i Samarbejdsudvalgets 3 til 4 årlige møder. En model som Samarbejdsudvalget 

er meget tilfreds med, men samtidig et indsatsområde, som iflg. Samarbejdsudvalget bør opprioriteres i fremtiden. 

På opfordring fra Hallernes Samarbejdsudvalg kommer der en række forslag til, hvordan de fremover skal 

involveres endnu mere i den politiske dagsorden. 

 

Fastlæggelse af de nye retningslinjer for hallerne i Mariagerfjord Kommune vil herefter blive udformet og 

fremlagt på fællesmødet den 14. juni 2017. 

 

BILAGSLISTE 

- Dagsordenspunkt: Udpegning af politisk repræsentant i hallernes samarbejdsudvalg behandlet på mødet 7. juni 

2016 kl. 08:00 (Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro) i Udvalget for Kultur og .docx 

INDSTILLING 

Direktøren indstiller at de nuværende retningslinjer fastholdes. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Retningslinjer for Hallernes Samarbejdsudvalg udarbejdet i 2009 samt revideret den 7. juni 2016, jvf. 

nedenstående. 

 

Samarbejdsudvalget består efter den 7. juni 2016 af seks medlemmer valgt for en periode på to år.  

 

På udvalgets møde den 7. juni 2016 blev der på  Hallernes Samarbejdsudvalgs opfordring udpeget en politisk 

http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/Kultur%20og%20Fritid/2017/170404/Bilag/Punkt_54_Bilag_1_Dagsordenspunkt_Udpegning_af_politisk_repraesentant_i_hallernes_samarbejdsudvalg_behandlet_paa_moedocx.pdf
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repræsentant fra udvalget. 

 

Udvalget sammensættes derefter således:  

 

 1 bestyrelsesmedlem fra større anlæg (Hobro, Arden og Hadsund) 

 1 inspektør fra større anlæg (Hobro, Arden og Hadsund) 

 2 bestyrelsesmedlemmer fra mindre anlæg 

 1 inspektør fra mindre anlæg 

 1 politisk udpeget repræsentant (besluttet 7. juni 2016) 

  

 

Der vælges en suppleant for et år ad gangen.  

 

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand.  

 

Der kan højst vælges et medlem fra hver institution/anlæg.  

 

Formål:  

 

 At styrke samarbejdet mellem kommunens idrætshaller. 

 At styrke dialog og samarbejde mellem idrætshallerne, Fagenheden for Kultur og Fritid og Udvalget for Kultur 

og Fritid. 

 At medvirke til fastlæggelse af retningslinjer for tilskud til drift og vedligeholdelse af kommunens 

halfaciliteter. 

 At deltage i mindst et årligt dialogmøde med politikerne i Udvalget for Kultur og Fritid. 

 At tilrettelægge mindst ét årligt fællesmøde for alle kommunens idrætshaller. 

  

 

Samarbejdsudvalgets ønsker til en fremtidig rolle: 

 

På mødet i Samarbejdsudvalget den 15. marts 2017 blev det drøftet, hvilken rolle Samarbejdsudvalget ønsker 

fremadrettet i forhold til Udvalget for Kultur og Fritid. Samarbejdsudvalget har tilkendegivet ønske om at 

fremadrettet at blive inddraget til sparring på en række områder.  

 

 Samarbejdsudvalget ønsker at blive hørt i relevante dagsordenspunkter før udvalgsmøderne i Udvalget for 

Kultur og Fritid. 



 Samarbejdsudvalget ønsker endnu mere involvering/dialog med de politiske udvalg. Herunder Udvalget for 

Sundhed og Omsorg som bør spille en større rolle i idrætshallerne. 

 Samarbejdsudvalget ønsker at få en rolle i forhold til indstilling af udviklingsprojekter (udviklingsmidler 

idrætshaller). 

  

 

Disse tre punkter er af væsentlig karakter og kræver Udvalget for Kultur og Fritids godkendelse, før de kan 

indskrives i de eksisterende retningslinjer for Samarbejdsudvalget. 

 

Fagenheden gør opmærksom på at såfremt samarbejdsudvalget skal høres i alle dagsordenspunkter der vedrører 

hallerne, vil det fordre - enten at sagerne samles så de tilpasses samarbejdsudvalgets møder eller at 

samarbejdsudvalget afholder flere møder, hvorfor at direktøren anbefaler at de nuværende retningslinjer 

fastholdes. 

 

Det næste fællesmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Samarbejdsudvalget er den 14. juni 2017. 

 

BESLUTNING 

Retningslinjerne fastholdes som indstillet. Udvalget har indsat Svend Skifter som politisk repræsentant og det 

fungerer godt også med tilbagemeldinger til udvalget.  

 

Hallernes Samarbejdsudvalget opfordres til fremadrettet at dagsordenssætte deres spørgsmål til deres møder, dvs. 

så de fremgår af dagsordenen og beslutningerne skrives til referat. 

 

Der henvises til fællesmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Samarbejdsudvalget den 14. juni 2017. 

 

55. Udviklingsmidler til idrætshaller  

Journalnummer: 04.04.00-Ø40-2-16 

RESUME 

På opfordring fra et byrådsmedlem har formanden for Udvalget for Kultur og Fritid anmodet fagenheden om at 

fremlægge de godkendte retningslinjer for udviklingsmidlerne på halområdet.  

 



BILAGSLISTE 

- Referat Hallernes samarbejdsudvalg 1/9-2016 

- Spilleregler indsatsomrader for 2017-18 

- Dagsordenspunkt: Anvendelse af udviklingsmidler til idrætshaller behandlet på mødet 4. oktober 2016 kl. 15:00 

(Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4) i Udvalget for Kultur og Frit.docx 

INDSTILLING 

Direktøren indstiller til orientering. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Processen vedrørende udviklingsmidler til halområdet: 

 

1. Udarbejdelse af indsatsområder på halområdet er foretaget i samarbejde mellem Hallernes Samarbejdsudvalg 

og fagenheden på mødes den 1. september 2016. 

 

Følgende tre indsatsområder blev prioriteret: kommunikations- og aktivitetsmedarbejder, ERFA og events. 

 

Disse indsatsområder er blandt andet baseret på den viden og erfaring, som der er oparbejdet på halområdet i 

forbindelse perioden som breddeidrætskommune. 

 

2. Fagenheden beskrev herefter fire indsatsområder og sendte dem til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid 

på mødet den 4. oktober 2016. De fire indsatsområder godkendes som principper og sagen sendes til Hallernes 

Samarbejdsudvalg til konkrete udmøntningsforslag/spilleregler. 

 

3. På mødet den 3. november 2016 i Hallernes Samarbejdsudvalg blev følgende spilleregler for indsatsområder 

2017-18 foreslået: 

 

Aktivitetspuljen - 250.000 kr. 

 

Beskrivelse: Puljen har til formål at yde økonomisk støtte til igangsætning af nye aktiviteter i hallen. 

 

Finansiering: Der stilles krav om egenfinansiering på 50%. Dog kan timer (100 kr./t) samt udgift til halleje indgå 
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som medfinansiering.  

 

Økonomi: Fordeling af puljen – forår/efterår 125.000 kr./125.000 kr. – Minimum 10.000 kr. og maksimum 50.000 

kr. (der kan gives dispensation i særlige tilfælde). 

 

Tid: Projektet skal igangsættes senest 3 måneder fra bevillingstidspunkt.  

 

Evaluering: Der indsendes regnskab ved projektudløb (senest 12 måneder fra bevillingstidspunkt). Evaluering 

indsendes til Kultur og Fritid til brug for andre haller.  

 

Plus siden: Projekter hvor der samarbejdes med andre haller. Idrætslige aktiviteter der medfører et forhøjet 

aktivitetstilskud.  

 

Fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder - 400.000 kr. 

 

Beskrivelse: Puljen har til formål at yde økonomisk støtte til fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder.  

 

Finansiering: Der stilles følgende krav om egenfinansiering: 1. år 25%, 2. år 50% og 3. år 75%. 

 

Tid: Ansættelsen er maks. et år ad gangen. Ansættelsesforløbet er min. 3 måneder og 20 timer pr. uge. Projektet 

skal igangsættes senest 3 mdr. fra bevillingstidspunkt.  

 

Evaluering: Der indsendes regnskab ved projektudløb (senest 13 måneder fra bevillingstidspunkt). 

 

Evaluering indsendes til Kultur og Fritid til brug for andre haller. 

 

Plus siden: Samarbejdsaftale mellem flere haller. Ressourcer som ikke i forvejen er tilknyttet hallen. 

 

Netværk - 100.000 kr. 

 

Beskrivelse: Puljen har til formål at styrke netværksdelen mellem de ansatte i hallerne.  

 

Finansiering: Puljen dækker samtlige udgifter til netværksdelen samt yder tilskud til konferencer, uddannelse, 

kursus, inspirationstur eller lignende. 



 

Tid: Følgende netværksmøder er forudbestemt: 3 stk. Mini ERFA for halinspektører – 2 stk. Konferencer – 1 stk. 

uddannelse, kursus, inspirationstur eller lign. med overnatning. 

 

Aktivitetsbonus - 150.000 kr. 

 

Beskrivelse: Ordningen sikrer, at den enkelte hal opnår en bonus ved forhøjet aktivitetsniveau.  

 

Tid: Bonussen udbetales den 1. maj på baggrund af det foregående års aktivitetsniveau. 

 

Økonomi: For hver 100.000 kr. i omsætning i henhold til godkendte aktiviteter, udbetales der et bonuspoint 

svarende til 13.500 kr. (cirka).  

 

4. På Udvalgsmødet for Kultur og Fritid den 29. november 2016 blev retningslinjer for de fire indsatsområder 

godkendt med følgende bemærkning: 

 

 Sparring fra Idrætskonsulenten iværksættes ifbm. udmøntning i forhold til fælles ansættelse af 

udviklingsmedarbejdere. 

 I forbindelse med etablering af netværk udarbejdes der et årshjul over aktiviteter m.v. 

 Idrætskonsulenten udarbejder opgørelse over aktivitetspuljen. 

  

 

Denne proces er hele fundamentet i udarbejdelse af indsatsområderne samt spilleregler på området. De er 

udarbejdet sammen med Hallernes Samarbejdsudvalg og efterfølgende godkendt i Udvalget for Kultur og fritid. 

En demokratisk proces hvor alle interessenter er blevet hørt, taget med på råd og ikke mindst haft mulighed for at 

sætte deres præg på området. 

 

Proceduren er herefter, at der er løbende ansøgningsfrist og fagenheden behandler alle indkomne ansøgninger. En 

proces som har været benyttet med stor succes i perioden 2014-16, hvor Mariagerfjord kommune var 

breddeidrætskommune. Netop sparring og kort sagsbehandling er vigtige parametre, når hallerne arbejder med 

udviklingsprojekter. 

 

BESLUTNING 



Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

56. Oversigt over ansøgninger til udviklingsmidler til idrætshaller i 2017  

Journalnummer: 04.04.00-Ø40-2-16 

RESUME 

Fagenheden giver en status på puljerne for udviklingsmidler til idrætshallerne i Mariagerfjord Kommune. 

 

BILAGSLISTE 

- Spilleregler indsatsomrder for 2017-18 (1) 

- MF på vægten 

- Aktivitetsmedarbejder 

- Udviklingsmedarbejder 

- Kommunikationsmedarbejder 

INDSTILLING 

Direktøren indstiller til orientering. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Der er i 1. kvartal 2017 indkommet fire ansøgninger til puljen for udviklingsmidler. 

 

Puljen er inddelt i fire indsatsområder, og regelsættet er udarbejdet af Hallernes Samarbejdsudvalg samt 

fagenheden og efterfølgende godkendt i Udvalgt for Kultur og Fritid. 

 

1. Aktivitetspuljen (250.000 kr.) 

2. Fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder (400.000 kr.) 

3. Netværk (100.000 kr.) 

4. Aktivitetsbonus (150.000 kr.) 

  
 
Idrætshallerne kan søge pulje 1, 2 og 3 i henhold til den udviklingsplan, de har udarbejdet i forbindelse 
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med dialogaftalen med Mariagerfjord Kommune. 
 
Ansøgningerne er fordelt på følgende to indsatsområder: 
 
 
1. Aktivitetspuljen: 1 

2. Fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder: 3 

  
 
Fagenheden har godkendt følgende ansøgning: 
 
 
 Aktivitetsmedarbejder i Firekløver-Samarbejdet (Hadsund, Assens, Als og Øster Hurup) 

  

 

Fagenheden har afvist følgende ansøgninger: 

 

 Mariagerfjord på vægten (Arden) 

 Ansættelse af udviklingsmedarbejder i Hobro Idrætscenter (Hobro og Onsild) 

  

 

Afventer: 

 

 Fælles kommunikationsmedarbejder i Arden Hallerne (Als, Arden, Assens, Hadsund, Hobro, Mariager, 

Rosendal, Valsgaard og Vebbestrup) 

  

 

Der er løbende ansøgningsfrist til denne pulje.  

 

BESLUTNING 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

89. Henvendelse fra Hobro Helse Sport - Mulig konkurrenceforvridning iht. 

kommunale tilskud til foreningsdrevne fitnesscentre.  



Journalnummer: 18.16.00-Ø00-1-17 

RESUME 

Hobro Helsesport har henvendt sig til Udvalget for Kultur og Fritid med opsamling af de udfordringer, 

som Hobro Helsesport mener, at tilskud til bl.a. fitnessforeninger giver. 

 

BILAGSLISTE 

- Henvendelse fra Hobro Helsesport om konkurrenceforvridning 

INDSTILLING 

Direktøren indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid: 

1. Orienteres om henvendelsen fra Hobro Helsesport. 

 

2. Drøfter et muligt videre forløb. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Udvalget for Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse om konkurrenceforvridning fra Hobro 

Helsesport. Hobro Helsesport udtrykker utilfredshed med, at kommunen giver tilskud til foreninger og 

haller, så de kan tilbyde fitness til brugerne til en lavere pris, end de erhvervsdrivende. Vedlagt som 

bilag. 

 

Hobro Helsesport mener, at dette er konkurrenceforvridning. 

 

Vi har 3 foreningsdrevne fitnesscentre i Mariagerfjord Kommune, som er godkendt og får tilskud efter 

folkeoplysningsloven: IK Rosendal Motion, Olympia i Øster Hurup og Assens Motion og Fitness. Heraf 

er det kun IK Rosendal Motion, der er opstartet og godkendt i Mariagerfjord Kommunes tid. 

 

Derudover har hallerne i Arden, Mariager, Hadsund og Hobro Fitnesscenter, som de sælger 

abonnement til.  
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Forening/Hal Tilskud Vilkår 

IK Rosendal Motion Lokaletilskud og 

Medlemstilskud 

Forening hvis formål er at drive 

motionscentret i Rosendal Hallen 

Olympia Lokaletilskud og 

Medlemstilskud 

Større flerstrenget idrætsforening, som driver 

motionscentret i Øster Hurup Multihus. 

 

Motionscentret er en lille del af alle Olympias 

aktivteter. 

Assens Motion og Fitness Lokaletilskud og 

Medlemstilskud 

Forening hvis formål er at drive 

motionscentret i Assens Hallen 

Mariager Hallen Hallen får drifttilskud Hallen driver motionscentret 

Hadsund Hallerne Hallen får drifttilskud Hallen driver motionscentret 

Hobro Idrætscenter Hallen får drifttilskud Hallen driver motionscentret 

Arden Hallerne Hallen får drifttilskud Hallen driver motionscentret 

   

 

Foreningerne får tilskud til deres lokaleudgift. De får kun tilskud til de timer, hvor der er decideret 

undervisning - altså ikke den fulde åbningstid. Som regelsættet er nu, bliver tilskuddet beregnet på 

foreningens fulde lokaleudgift.  

 

Alle de selvejende haller får drifttilskud fra kommunen. 

 

I dag er det kun et krav, at foreningerne sender deres tilskudsregnskab ind til Kultur og Fritid. 

Fagenheden har derfor ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt det er en god eller en dårlig forretning for 

foreningerne at drive motionscenter. Fagenheden arbejder på, at gå over til en digital indberetning af 

tilskudsregnskabet fra 2018, og i den forbindelse er det muligt, at der stilles krav om, at foreningernes 

underskrevne årsregnskab skal vedlægges.  

 

Samme henvendelse har den 15. marts 2017 været forelagt for Økonomiudvalget til orientering, hvor 

Økonomiudvalget skrev nedenstående til referat: 

 

"Borgmesteren orienterede om henvendelse fra Hobro Helsesport med kritik af kommunale tilskud til 

fitnesscentre i hallerne, da det opfattes som konkurrenceforvridning i forhold til private fitnesscentre. 



Det blev aftalt, at der gives et svar til Hobro Helsesport med opfordring om, at konkretisere hvilke 

aktiviteter, der opleves konkurrenceforvridende i forhold til de private aktører." 

 


