
                                                                                         

 

 

Retningslinjer for hallernes samarbejdsudvalg. 

Formål: 

 At styrke samarbejdet mellem kommunens haller 

 At styrke dialog og samarbejde mellem haller og fagenheden for kultur og fritid og udvalget 

for kultur og fritid 

 Medvirke til fastsættelse af retningslinjer for tilskud til drift og vedligeholdelse af 

kommunens halfaciliteter 

 Deltage i mindst et årligt dialogmøde med udvalget for kultur og fritid 

 At tilrettelægge mindst et årligt fællesmøde for kommunens haller 

Sammensætning: 

Samarbejdsudvalget består af fem medlemmer -alle valgt for en periode på 2 år. Medlemmerne 

vælges på det årlige fællesmøde, som afholdes i 1. eller 2. kvartal hvert år. 

De fem personer er fordelt således: 

2 bestyrelsesmedlemmer mindre anlæg 

1 bestyrelsesmedlem større anlæg 

1 inspektør større anlæg 

1 inspektør mindre anlæg 

I lige år vælges to medlemmer: 1 bestyrelsesmedlem fra større anlæg og 1 bestyrelsesmedlem for 

mindre anlæg. 

I ulige år vælges tre medlemmer: 1 inspektør fra større anlæg, 1 inspektør fra mindre anlæg, 1 

bestyrelsesmedlem fra mindre anlæg. 

Der kan højst vælges 1 medlem fra hver organisation/anlæg. 

Procedure for valg: 

Såfremt der opstilles flere kandidater til valg af samarbejdsudvalget end der skal vælges, laves der skriftlig 

afstemning. Hver hal har en stemme, og både repræsentanter fra mindre og større anlæg kan stemme ved 

hvert valg. Den enkelte hals stemme varetages af hallens formand, i formandens fravær af et andet 

bestyrelsesmedlem eller centerleder/halinspektør. Man skal være fysisk repræsenteret på hallernes 

fællesmøde for at opnå stemmeret. (der kan altså ikke stemmes med fuldmagt). 

Ved stemmelighed foretages der lodtrækning. 

 

 



                                                                                         

 

Ved forfald: 

Hvis en person valgt til samarbejdsudvalget fratræder i utide varetages pladsen i udvalget af en anden 

repræsentant fra den hal det afgående udvalgsmedlem repræsenterer. 

Sekretariat og mødevirksomhed: 

Fagenheden for Kultur og Fritid varetager sekretariatsfunktionen. 

Samarbejdsudvalget mødes mindst 2 gange pr år, men i øvrigt efter behov. 

Udgifter til mødevirksomhed m.v. afholdes af Mariagerfjord Kommune. 

Fordeling større og mindre anlæg: 

Mindre anlæg: Assens, Als, Mariager, Onsild, Vebbestrup, Valsgaard, Skelund-Veddum, Øster 

Hurup,  

Større anlæg: Hobro, Hadsund, Arden, Rosendal 


