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Referat fællesmøde Hallernes sam.udvalg
1. Velkomst

Det årlige fællesmøde i hallernes samarbejdsudvalg blev afholdt i Multihuset Øster Hurup.
10 haller var repræsenteret – Hobro, Rosendal, Vebbestrup, Arden, Hadsund, Als, Skelund, Øster Hurup,
Assens & Mariager.
Jette Rask, Svend Skifter & Jane Grøn deltog fra Kultur og fritidsudvalget.
Oplægsholder Evald Bundgaard fra SDU.

Dagsordnen bestod af 3 dele:
1. Oplæg af Evald omkring ”fremtidens idrætsfaciliteter i Danmark”
2. Traditionen tro så er der formandens beretning samt valg af repræsentanter til hallernes
samarbejdsudvalg
3. Orientering om regnskabsanalysen ved Jens og en status på vores breddeidrætsprojekter ved
Johnny.
Efter oplæg af Evald var der sørget for lidt at spise.

2. Fremtidens idrætsfaciliteter – ”drift, ledelse &
organisering” v/Evald Bundgaard Iversen,
Syddansk Universitet
Præsentation af Evald
Er der håb for fremtidens idrætsfaciliteter Evald?
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Danskernes idrætsdeltagelse er faldet for første gang nogensinde – både børn og voksne er faldet
med 3%
Vi cykler 10% mindre end for 25 år siden – især i landdistrikterne
Bor vi i en mindre by så er der 15% færre der dyrker sport eller motion (52% i byer under 2.000
indbyggere
Når de endelig dyrker motion så er det ikke hallen der er det foretrukne – natur, veje,
fitnesscentre og idrætshallen er kun 7. pladsen
… og Kommunerne skal tilmeld spare i fremtiden?

De eneste der kan melde om fremgang er de private/kommercielle aktører.
Det er med en vis skepsis vi kigger ind i fremtiden.
Evalds analyse er en af de mest dybdegående analyser der er foretaget på halområdet og den skal være
med til at træffe fremtidige beslutninger på et oplyst grundlag.
En af Evalds interessante konklusioner er netop at et driftstilskud beregnet ud fra antallet af
aktivitetstimer er medvirkende til at øge aktiviteten målt på timer. Det lyder måske meget naturligt, da det
altid er hensigten at øge antallet af udlejede timer. Men ved et fast grundtilskud uden at tage hensyn til
aktivitetsniveauet, faktisk ikke medfører en øget aktivitet.
Derudover gennemgik Evald det videre forløb i analysen. Her deltager Mariagerfjord og næste fase er at få
afsluttet spørgeskemaerne udsendt til halinspektør eller anden ledende medarbejder.

3. Årsberetning v/formand Jens Hyrup

En gennemgang af årets møder ved formand Jens Hyrup. På trods af lidt teknologiske udfordringer med
hjemmesiden, lykkedes det alligevel at gengive årets indsatsområder og temaer. Formanden fremsender
bilag til referatet.

4. Valg af medlemmer til den kommende periode:
På valg er følgende: Jens Hyrup & Ole Mousten
(2 år) samt suppleant Jørgen Kaare (1. år)

Genvalg til alle tre medlemmer. Udvalgt konstituerer sig på første møde.

5. Benchmarking af idrætshallerne i Mariagerfjord
Kommune v/Jens Lykke

Gennemgang af regnskabsanalyse ved Jens Lykke. Stor ros til hallerne for at bidrage ekstraordinært til den
del. Bilag er nedenfor.

6. Status på Mariagerfjord som
breddeidrætskommune 2014-2016 v/Johnny
Wulff Andersen

Status på de mange projekter der er afprøvet i løbet af de sidste tre år. Mere end 60 forskellige projekter er
inddelt i 9 forskellige hovedområder. Disse områder er kort beskrevet med angivelse af økonomi og
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involverede haller. Næste fase er en evaluering af disse indsatsområder og en mere detaljeret analyse af
enkelte af projekterne. Bilag er nedenfor.

7. Evt.
Venlig hilsen
Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent
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