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Referat
Deltagere: Jens Hyrup (Hadsund), Ole Mousten (Assens), Dennis Østergaard ( Mariager), Peter
Mølgaard (Valsgård), Jørgen Kaare (Øster Hurup), Svend Skifter & Johnny Wulff.
Afbud: Poul Søndberg (Hobro)
1. Siden sidst
o Regnskabet bag breddeidrætsprojekterne er udarbejdet og der blev
henvist til hjemmesiden for mere info.
o Der blev orienteret omkring processen for evalueringen af ”Mere idræt
for penge”. Der vil løbende blive lagt evalueringer op på hjemmesiden
for en række udvalgte projekter.
o Herudover vil der stå kontaktoplysninger (hallen), så interesserede har
mulighed for at tage direkte kontakt.
o Der var en god snak omkring hvorledes man kan måle succesen på og
følgende punkter blev noteret:
1. Flere aktive i både hal og forening
2. De aktive er blevet mere mobile
3. Måling af aktivitetsniveau
4. Bundlinje
5. MF på vægten har givet flere kunder
6. Bedre samarbejde på tværs af hallerne
o Gennemgang af ansøgninger til udviklingspuljen for haller.
1. Aktivitetsmedarbejder i firekløverhallerne (godkendt)
2. Opfølgning på MF på vægten (afvist)
3. Udviklingsmedarbejder (afvist)
4. Kommunikationsmedarbejder (afventer)
Der var en rigtig god snak om samarbejdsudvalgets rolle
fremadrettet, hvilket beskrives nærmere i pkt. 4.
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2. Fremtidens idrætsfaciliteter
o Optælling i hallerne i hallerne er i fuld gang. Der politisk opbakning
hertil og der er tidligere givet grønt lys fra samarbejdsudvalget til
gennemførelse af denne fase. Dog er der stadig uklarhed over hvilket
output hallerne får af fase 2 i forskningsprojektet.
o Det blev nævnt at en benchmarking i forhold til forrige optælling i 2012
ikke er retvisende, eftersom der er tale om et øjebliksbillede samt at
optællingen er foretaget i to forskellige uger (44/12).
o Planen blev gennemgået på mødet og der blev henvist til tidligere
referater hvor indhold og tidsplan er tydligt beskrevet. Efter fase 2
bliver resultatet af spørgeskemaer samt data fra optællingen sendt ud
til alle de involverede haller. Som tidligere aftalt i samarbejdsudvalget,
er det eksterne samarbejdspartnere (foreninger, institutioner m.fl.) der
står for optællingen.
3. Wannasport
o Præsentation af Wannasport (se præsentation på hjemmesiden).
o Dennis fra Mariager hallen berettede om deres erfaringer med
Wannasport. Desværre var det meget begrænset med udlejning i
hallen via Wannasport, hvilket blandt andet skyldes manglende
opfølgning på aftale mellem hallen og Wannasport.
o Det blev besluttet at Mariager og Hobro skulle samle op på erfaringer
til næste ERFA møde i Arden den 4/4.
4. Hvad er samarbejdsudvalgets rolle
o Retningslinjerne for udvalgets rolle blev gennemgået. Det er vigtigt
med en forventningsafstemning, så udvalget ved hvilken rolle de skal
udfylde fremadrettet. Fagenheden varetager sekretariatsfunktionen og
sørger for indkaldelse og referat.
o Det blev foreslået at formanden fremadrettet er mødeleder. Alternativ
bør det som minimum gå på skift mellem samarbejdsudvalgets
medlemmer.
o Fagenheden efterlyser punkter til dagsordenen. Alt for ofte er det
fagenheden der sætter dagsordenen og emner der rør sig kommunalt.
Samspillet mellem fagenhed og samarbejdsudvalg mangler og det er
svært at vurdere behovet fra samarbejdsudvalgets side. Mere initiativ
efterlyses.
o Referat udsendes til samarbejdsudvalget inden det ligges på
hjemmesiden.
o Forventningsafstemning vedr. mødekulturen. Såfremt der er punkter til
dagsordenen skal de fremsendes i god tid, så alle parter har mulighed
for at forberede sig grundigt. De skal ikke listes ind under pkt. evt.
o Til næste møde skal retningslinjerne for samarbejdsudvalget opdateres
og godkendes på stormødet den 14/6. Der er nu politisk
repræsentation (sammensætning).
o Samarbejdsudvalget ønsker at blive hørt i punkter til den kommunale
dagsorden.
o Møder skal placeres så de afholdes 14 dage inden politiske
udvalgsmøder.

Side 2 af 3

Endnu mere involvering/dialog med de politiske udvalg. Herunder
sundhed som bør spille en større rolle i hallerne.
o Samarbejdsudvalget ønsker at få en rolle i indstilling af projekter til
udvalget (udviklingsmidler).
5. Kalender
o Næste møde i samarbejdsudvalget er mandag den 8/5 kl. 17 – 19 i
Mariager hallen.
o Stormøde i Rosendal Idrætsforum den 14/6
o Derudover henvises der til hjemmesiden hvor mødekalenderen ligger.
6. Evt.
o Ingenting
o

Venlig hilsen
Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent
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