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NYHEDSMAIL TIL IDRÆTSHALLERNE
Udvalget for Kultur og Fritid behandlede på mødet den 16.sept. en række forhold vedr. kommunens
selvejende idrætshaller.
Mødets punkter var foranlediget af det samlede udviklingsprojekt for Idrætshallerne, samt den
efterflg. møderække vedr. Dialog og Aftalestyring.
• På udvalgsmødet præsenterede Fritidschef Ole Jørgensen, Thisted en model for, hvordan
man i Thisted kommune har håndteret bookning af haltimer og efterflg. afregning af
lokaletilskud med foreningerne. Thisted Kommune anvender aktivt Conventus på lige fod
med Mariagerfjord Kommune. I forbindelse med en øget synliggørelse af bookninger i
hallerne, har man i Thisted oplevet en mere præcis indberetning af faktisk forbrugte timer,
og faktisk sparet så mange midler, at man har haft råd til at fjerne 25-års-reglen på
lokaletilskudsområdet. Dette felt vil være genstand for en nærmere drøftelse på dialogmødet
den 30.9.
•

Udvalget godkendte at der arbejdes hurtigt videre med en løsningsmodel., således at alle
haller får en bygningsgennemgang, der kan være grundlag for en valid vedligeholdelsesplan.
Aftalen er at opgaven forankres i kommunens ejendomskontor, der med egne medarbejdere,
suppleret med eksterne fagpersoner løser opgaven. Tidshorisonten er, at
vedligeholdelsesplanerne kan være udarbejdet inden udgangen af marts 2015. Opgaven
finansieres inden for den kommunale budgetramme.

•

Udvalget godkendte desuden at der arbejdes videre med 5 indsatsområder i relation til
haludvikling:
o Uddannelsesplan
o Startpakke vedr. hjemmeside og infoskærme til haller der ikke er på niveau på dette
felt
o Teknologipulje
o Tilpasning af fysiske rammer
Sundhedsfremmende tiltag
Det videre arbejde varetages af Udviklingsgruppen.

•

Opmærksomheden henledes på at registreringsskemaer vedr. aktivitetsindtjening for sæson
2013-2014 skal fremsendes til Kommunen senest fredag den 3.oktober
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