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Dagsorden Hallernes samarbejdsudvalg
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Hobro Idrætscenter
Referat indskrevet med rødt.
1. Vedligeholdelsespuljen - handlingsplan
Med baggrund i besparelser på vedligeholdelsespuljen, samt ønsket om at analysere
om midlerne i puljen kan bruges bedre, igangsættes der nu en opdatering af hallernes
vedligeholdelsesplaner. Efter denne opdatering laves der udkast til retningslinjer for
puljen.
2. Retningslinjer udviklingsmidler
Udkast til nye retningslinjer er på dagsorden til udvalget for Kultur og Fritids møde
den 5. marts. Samarbejdsudvalget anbefaler udkastet, og gør samtidig igen
opmærksom på, at nedskæring af udviklingsmidler til hallerne bør være midlertidig,
da midlerne for år tilbage blev besluttet med baggrund i provenu fra
låneomlægninger, midler der som udgangspunkt skulle blive i tilskudsordningen til
hallerne.
3. Årsmøde haller (dato, sted, tema mv.)
Forslag til dato for årsmøde er den 22. maj 2019 med afholdelse i Assens Hallen.
Tema for mødet udover valg til samarbejdsudvalg mv. vil være ”sammen skaber vi
sundhed”.
Fagenheden undersøger om dato er mulig for politikere og udarbejder udkast til
dagsorden.
4. Orientering fra forvaltningen. (herunder opstart af ny lokaletilskudsmodel)
Opstart af ny proces er gået godt, og der er gode forventninger til den nye model.
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Fagenheden gør opmærksom på, at alle haller skal være opmærksomme på, at der
ikke laves lejeaftaler med foreninger som går ud over foreningens sæson. Dvs.
sæsonudlejning indtil eksempelvis 1. maj er et problem hvis den pågældende forening
afslutter sine aktiviteter 1. april. Det vil betyde for foreningen, at de ikke kan få
lokaletilskud for den sidste måned. Der kan kun opnås lokaletilskud til udgifter hvor
der også foregår aktivitet.
Det er ikke samarbejdsudvalgets opfattelse at ovenstående er et problem i
Mariagerfjord Kommune.
5. Nyt fra hallerne.
Tilfredshed med opstart af ny proces for lokaletilskud.
Forløbet med Vanebryder er en succes de steder det er startet op. Der opfordres til
at fortsætte og udvide til andre haller også.
6. Mødeplan 2019
Der er indtil videre aftalt årsmøde den 22. maj. Der afholdes et møde i
samarbejdsudvalget inden årsmødet. Fagenheden indkalder.
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