
 

Udvikling i stedet for 
afvikling, Jan A 

Samarbejdet 
vil være startet uden 
”spøgelset”, Valsgård 

 

Frivillighed 
Hvor stor en del udgør 
frivilligheden? 
Ingen frivilligehd hos os 
– Poul S. 

 

Øster Hurup 
Vi opnår indtægter fra 
anden side takket være 
en medarbejder i 
køkkenet. 

 

Vi tror ikke på 
en stor 
selvejende 
institution! 
Valsgård & ØH 

Afbookingsregler 
Efterlyses! 
Rosendal 

 

Hjælp… vi mangler luft. 
Hvor er vi på vej hen? 
Rosendal 

 

Gratis 
Til seniorer 
i Valsgård 

 

Det er for billigt 
at leje en haltime, 
Henrik S. 

Skanderb 
Vil være startet uden 
”spøgelset”, Valsgård 

 

2 politikere 
I samarbejdsudvalget, 
Jan A 

 

Foreningslivet dør hvis 
ikke vi gør noget 
drastisk, Hadsund 

Frivillighed 
Den er ikke stor i Arden, 
udover  selvfølgelig 
bestyrelsen – Niels Jørn 

Ankendelse 
Husk at rose 
hallerne i 
processen. 
 

Samarbejdsudvalget 
Skal oftere på banen 
og høres i løbet af 
processen. 

 

GRATIS 
Det skal ikke koste noget 
at leje hallen for 
forenignerne, Hadsund 

 

Udviklingsmøderne 
Har styrket vores samarbejde 
imellem hallerne, Valsgård 

En stor fælles løsning 
Skræmmer hallerne i de 
små byer, Arden 

 Vi er med! 
Vi vil gerne den store model, dog kan 
centermodellen godt bruges hvis den store 
bortfalder, Arden 

 

Det er vores pligt 
At tilbyde halfaciliteter 
i byerne, Assens 

 
Diff. priser 
På hallejen, 
Mariager 

 

Svømmehallerne 
Hvis man politisk ønsker 3 
svømmehaller, så skal der flere penge 
til driften, Hobro 

Hvor meget skal vi leje 
hallen ud 70/100%? 
Rosendal 

Bookingregler 
Hobro stiller spørgsmål ved 
bookingreglerne? Det er ikke 
muligt med kun 3 mdr. booking. 

Afbooking kan ikke lade 
sig gøre med en uges 
varsel. 

Rolig nu… 
lad os nu lige afvente resultatet 
af den nuværende 
tilskudsmodel først, Vebbestrup 

Det koster det som det koster! 
Politikerne må finde flere penge hvis de 
insisterer på at opretholde de 
nuværende antal anlæg, Øster Hurup 

 

Hallejen er sat efter MFKs 
vejledning!Rosendal 

Der er for mange haller 
men i forhold til hvad? 
Als 

Vi vil ikke … 
sammenlægges! 
Skelund Helle opforde til 

samarbejde! 

Tilskuddet givet kun 
til de timer hvor der 
er aktivitet, Jens 

Kultur og Fritids- 
udvalget besøger Skanderborg Kommune og hører nærmere omkring deres 

tilskudsmodel. 
 


