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Statusmøde i Valsgård hallen 
 
Deltagere: Valsgård, Hobro, Arden, Rosendal, Assens, Skelund & Hadsund 
 
På mødet blev der gennemgået de igangværende projekter i haludviklingsprojektet (se 
bilag).  
 

1. Åben hal: Der arbejdes stadig på en løsning i Hadsund, Assens, Als og Øster 
Hurup. Desværre er projektet forsinket grundet Nets samt netadgang men 
forvents igangsat hurtigst muligt. Når 3/4 haller er køreklar skydes projektet samt 
markedsføringen i gang. 

2. Fælles platform: 11 haller er registreret på www.conventus.dk/mariagerfjord som 
aftalt - Mariager mangler. Det er bestemt at hallerne skal synliggøre deres 
reservationer i Conventus og ved gennemgang er der konstateret følgende 
mangler: 

a. Rosendal Idrætsforum: Detailbooking af hal 2 
b. Valsgård Hallen: Foreningerne mangler at bekræfte delingsaftalen så 

reservationen er synlig på booking siden. 
Der er aftalte med Lisbeth at hun følger op på disse haller. 

3. Rekvisitpuljen: Aktivitetstraileren starter op i uge 42. Arden Hallerne var booket 
traileren hele ugen, eftersom der ikke var interesse andre steder fra. Allerede nu 
kan vi se at der er interesse fra foreninger, skoler m.fl. Læs mere om traileren på 
dette link. Herudover fortalte Claus Jacobsen omkring projekt ”Rulleskøjter” i 
Arden hallen som igangsættes i løbet af efteråret i Arden Hallerne. 

4. Aktivitetspuljen: Der er stor søgning på denne pulje og specielt to af projekterne 
følges tæt. Det er ”Aktivitetsmedarbejderen i øst” samt ”Aktiv senior i nord/vest”. 
Søren og Claus fortalte omkring tankerne bag. Jeg ser frem til samabejdet og har 
en store forventninger hertil. 

5. ERFA: Solution Camp i HIC er netop afsluttet med mange god input til 
udviklingen i Hobro samt resten af MFK. Idekataloget bliver lagt på hjemmesiden 
hurtigst muligt. Orientering om CAMPUS2014 i Middelfart hvor der arrangeres 
bustransport samt besøg i hal med spisning på vej hjem. Følgende har tilmeldt sig: 
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Claus, Lisbeth, Anders, Poul, Søren, og Jens. Der er plads til mange flere, så meld 
gerne tilbage senest den 20. oktober hvis I skal  med. Turen er både for ansatte, 
bestyrelser samt udviklingsgruppen. Tilmelding jande@mariagerfjord.dk 

 
Derudover gennemgik vi spillereglerne for 2. runde – teknologi puljen mm. 
Der er primært tale om en opgradering af teknologien i hallerne i denne runde. 
Ansøgningerne dækker over et meget bredt felt af opgraderinger samt til beløb helt op i 
150.000 kr. klassen. Som en løsning herpå er det besluttet at vi støtter ud fra potentiale 
samt fælles løsninger (se bilag).  
 
Tilbagemeldingen fra hallerne var at opgraderingen skulle foregå i faser hvor vi tog et 
skridt ad gangen. Derfor har vi udvalgt følgende faser i processen: 
 

• Conventus 

• www. 

• Infoskærm 

• Wifi 

• Pc 

• Playstation 
 

Såfremt der er nye behov eller tendenser som er gældende på halområdet hører vi gerne 
om disse. 
 
Realistisk må vi erkende, at der ikke er potentiale for samme løsning i alle hallerne, og 
derfor har vi ud fra ”Halrapporten” foretaget en fordeling. Jeg er naturligvis åben for en 
dialog hvis ikke man er enig i vurderingen. 
Det er ikke krav der skal opfyldes men derimod mål vi sammen har sat for at skabe mere 
aktivitet i hallerne. Dermed er det også op til den enkelt hal om man ønsker at arbejde 
videre med denne opgradering. Conventus er ikke frivillig, da det er bestemt at der skal 
være synlighed omkring reservationerne.  
 
Claus Jacobsen arbejder videre med en løsning omkring infoskærmen i hallerne. Som 
udgangspunkt kan der bevilliges penge til anskaffelse af én skærm ved hovedindgangen. 
Hvis der ønskes flere skærme er det for egen regning.  
 
Jeg har netop fået en pris på wifi i hallen. Afventer stadig en tilbagemelding fra Jens 
Hyrup om de ønsker at give et tilbud på en løsning. Igen må jeg understrege at der 
arbejdes på en fælles løsning grundet mængderabat samt ensartethed. 
 
”Uddannelse for halinspektører” tilbydes til samtlige halinspektører eller centerlederer i de 
12 idrætshaller. DGI har et færdigt program klar senest 1. november og hele forløbet 
kommer til at strække sig over 6 moduler, hvoraf det ene er en studietur til Kbh. med 
overnatning. Start november 2014 slut maj 2015. Der vil blive sendt et program ud til 
deltagerne hurtigst muligt. 
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Mht. sundhed blev der efterspurgt et samarbejde med Sundhed og omsorg. Jeg arbejdere 
videre med forspørgslen og indkalder til et møde. 
 
Halopdeling har der været begrænset efterspørgsel på og derfor har denne ikke været 
prioriteret inden for de afsatte midler. Men det er stadig et område, som vi vil opfordre til 
at tænke ind i fremtidens idrætsfacilitet.  
 
Som aflslutning opfordrede jeg til, at man som hal tænker et større samarbejde ind i de 
fremtidige projekter og jeg står naturligvis til rådighed med sparring. På nuvænrende 
tidspunkt er følgende samarbejder allerede etableret eller som minimum på tegnebrættet: 
 

• Åben hal – Øster Hurup, Als, Hadsund og Assens 

• Aktivitetsmedarbejder – Øster Hurup, Als, Hadsund og Assens 

• Aktiv Senior – Arden, Vebbestrup, Valsgård og Rosendal 

• Svømmehal – Arden og Hobro 

• ERFA – alle hallerne 
 

Jeg er naturligvis bekendt med at der findes flere både formelle og uformelle samarbejder 
og det er naturligvis glædeligt for alle. Fortsæt det gode arbejde ude i hallerne og træk 
gerne på os når nye projekter skal igangsættes. 
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