
Dagsorden: 

1. Opfølgning på udvalgsmødet den 25. november  
o Ny vision på halområdet 
o Skanderborg modellen 
o Fremtiden 
o Hallernes samarbejdsudvalg 

2. Status over igangværende udviklingsprojekter - se skema på hjemmesiden. 
3. Forventningsafstemning:  

o Ansøgninger 
o Markedsføring 
o Evaluering af projkekter 
o Afrapportering omkring økonomi 

4. År 2 i breddeidrætsprojektet - 2015 
o Nye indsatsområder 

5. Evt. 



Udvalget for Kultur og fritid traf flg. beslutninger med interesse for halområdet: 

 

- Tilskudsmodel til Idrætshaller: 

 

o at hallerne fortsætter med den nuværende driftstilskudsmodel (Mariagerfjord 

Modellen) grundet økonomien, 

o at der foretages en revurdering af den nuværende lokaletilskudsmodel - 25 års 

reglen (Folkeoplysningsloven), idet bemærkes at flere kommuner afskaffer 25 års 

reglen for at harmonisere tilskuddet og dermed tilgodese medlemmer over 25 år, 

o at udvalget beslutter om der skal arbejdes videre med "Foreningsmodellen" 

(direkte kommunal afregning til haller for foreningers timeforbrug  / gebyr fra 

kommune til forening) 

o at der på baggrund af, at driftstilskuddet for 2015 er udmeldt til hallerne, ikke 

foretages yderligere justeringer, 

at den videre behandling af retningslinierne for beregning af driftstilskuddet 

udsættes til 3. kvartal 2015, 

o at der afventes en evaluering af effekterne af den indførte driftstilskudsmodel. 

 

- Vision og organisationsmodel – Haludvikling: 

o Udvalget beslutter, at benytte model 3 , hvor der fortsat er 12 selvejende enheder. 

o Udvalget konstaterer, at processen har medført en række positive samarbejder på 

tværs af hallerne og lægger vægt på, at denne udvikling fortsætter.  

- Dialogaftaler: 

o Fagenheden gennemfører færdiggørelsen af dialogaftalerne med henblik på 

underskrift inden udgangen af 2014. 

De første aftaler udsendes i uge 49 

 

-  Retningslinier for afbookning 

o at sagen vedrørende afbookningsregler oversendes til Samarbejdsudvalget 

o at Samarbejdsudvalget tilbagemelder beslutningen til Udvalget for Kultur og Fritid – 

i løbet af 1.kvartal 2015 

 





Hvor er vi her?
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2015
HVAD VIL VI?



EVT.

• Møder i udviklingsgruppen 2015 – 3 møder i foråret og 3 møder i efteråret

• Copydan – der blev orienteret omkring spillereglerne på området v/Poul Søndberg fra HIC. Copydan skal ses 
som en aktør ligesom KODA og derfor skal der stadig laves aftaler med leverandør af tvpakker og lign.

• Hallernes samarbejdsudvalg – skal mødes i januar og arbejde videre med afbookingsregler og 
betalingsmodel for foreningerne. 

• Indsatsområderne 2015 – Væsentlig færre end i 2014 men med større fokus på blandt andet aktiviteter, 
markedsføring/kommunikation og uddannelse/ERFA.

• Teknologipuljen – Denne opprioriteres de næste 2 måneder for at komme i mål med de mange 
indsatsområder. 

Jeg opfordre til at melde tilbage med opdateringer til teknologiprocessen. Så skemaet hele tiden er up to date.


