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Mariagerfjord Kommune 

att. Johnny Wulf Andersen 

Fjordgade 5 

9550 Mariager 

 

Hobro, den 6. marts 2017  

 

 

Vedr. Evaluering af tilskuddet til projekt ”Hobro Idrætscenter med 2025” 

 

I slutningen af 2015 blev en renovering af Hobro Idrætscenters indgangsparti starten på en større 

proces. 

Vores bestyrelse og daglige ledelse kom til at drøfte, om det var en god idé at bruge – måske op 

imod en halv million kroner – på en renovering af indgangspartiet, hvis centret på et senere 

tidspunkt skulle have et face-lift i form af en større renovering og modernisering. 

Hobro Idrætscenters ældste del er taget i brug i 1967 – altså meget tæt på 50 år gammel. 

Svømmehallen med birum er 37 år. Hal 2 med café og øvrige birum er 36 år og endelig er sidste 

skud på stammen, Multisalen 10 år.  

Da Hobro Idrætscenter stor færdigt først i firserne, var centret unik. Dengang var der ikke mange 

steder man havde 2 idrætshaller og en svømmehal under ét tag. 

I de mange år har vi forsøgt at holde centret ved lige. De senere år har det dog knebet med at 

renovere og reparere så meget som vi gerne vil, idet bevillingerne fra Mariager Fjord Kommune for 

vores vedkommende er skrumpet væsentlig ind. 
 

Tanken om en total renovering opstod. Og vi fik den idé at vi skulle tage ”en tur op i helikopteren” 

og få lavet en langsigtet plan for en proces, som kunne munde ud i et moderniseret og renoveret 

super idrætscenter en gang i 20-erne. 
 

Hvordan kommer man så videre i en sådan proces? 

Første step var en meget positiv drøftelse med Kultur- og fritids forvaltningens embedsmænd, der 

foreslog at vi skulle gå ind i en dialog med DGI Faciliteter & Lokaleudvikling, som tidligere har 

deltaget i flere lignende processer rundt omkring i landet. 

Vi takkede naturligvis ja til dette forslag.  

Det lød som en fin idé og egentlig havde vi umiddelbart heller ikke andre muligheder eller idéer i 

tankerne. 

I denne evaluering vil vi se helt bort fra hvordan samarbejdet med DGI Faciliteter & 

Lokaleudvikling gik i detaljer, men vil gerne på et andet tidspunkt drøfte dette samarbejde.  
 

DGI Faciliteter & Lokaleudvikling kom med ”en færdig pakke”, som der egentlig ”bare” blev 

skrevet Hobro Idrætscenter på. 

Første trin var nedsættelse af en styregruppe.  

Dernæst blev der foretaget en bruger/borger undersøgelse på nettet. 

Sideløbende havde DGI Faciliteter & Lokaleudvikling samtaler med alle vore bruger foreninger – 

eller i hvert fald med dem der var interesserede. 
 

Undervejs havde styregruppen flere møder, hvor Hobro Idrætscenters egne tanker kom på bordet.  

Disse tanker blev nedfældet af arkitekterne fra DGI Faciliteter & Lokaleudvikling, og dette 

udmundede i, at det første ombygnings/renoverings forslag kom på banen i foråret 2016. 
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På de følgende styregruppemøder blev oplægget drøftet og ønsker om ændringer kom på banen. 
 

Hen over sommeren 2016 blev der arbejdet videre med projektet fra DGI Faciliteter & 

Lokaleudvikling og i efteråret 2016 fremlagde de det reviderede idéoplæg, som vi kender i dag. 

Det er nu dette oplæg, der arbejdes videre ud fra. 
 

Dermed var DGI Faciliteter & Lokaleudviklings arbejde færdiggjort. 

 

 
 

Efterfølgende har idé oplægget været drøftet i centrets bestyrelse og endelig på et brugermøde i 

slutningen af februar. 

 

Hvordan vi kommer videre er nu det helt store spørgsmål! 

 

Hvis vi ser tilbage på forløbet siden efteråret 2015, har vi lidt svært ved at vurdere hvad vi har fået 

ud af processen projektmæssigt. Nogle havde nok forventet et lidt mere detaljeorienteret oplæg med 

noget mere renovering og modernisering indlagt, men det sidste er nok alt for tidligt at tænke på.   
 

DGI Faciliteter & Lokaleudviklings oplæg har vi taget som et idé grundlag med flere rigtig gode 

ting og idéer, som vi vil tage med videre i vores proces. 

 

Vi satser ligeledes på at drøfte vores projekt med én eller flere fundraisere, som vi håber, kan 

rådgive os, om hvordan vi kommer videre af den vej. 

Ligeledes håber vi også at vi kan komme i dialog med Mariagerfjord Kommune om deres hjælp og 

støtte til projektet. 

 

Næste skridt for vores bestyrelse og daglige ledelse bliver at arbejde os frem mod et eller måske 

flere detalje oplæg, og dermed også få drøftet i hvilken rækkefølge delprojekterne skal laves i. 

 

Vi håber ovenstående er fyldestgørende og som ønsket. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hobro Idrætscenter 

Poul Søndberg 
Centerchef 

 

 

 

 

 

 

 


