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Alle 12 idrætsanlæg har nu haft dialogmøde med kommunen, og samlet set har møderne været
konstruktive og afviklet i en god fælles forståelse af tidens udfordringer.
På Mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7.august præsenterede Fagenheden en række af de
konkrete udfordringer, der har været afledt af dialogmøderne, samt en kladde til nogle mulige
anbefalinger.
Det gælder bl.a. indenfor flg. hovedområder:
• Justeringer i Tilskudsmodellen (kortsigtet / langsigtet)
• Udarbejdelse af rammeaftalerne
• Vedligeholdelsesplaner
• Conventus
• Udviklingspuljens disponering (en del af det har allerede været politisk behandlet – juni
2014)
• Udarbejdelse af udviklingsplaner for det enkelte anlæg
• Udfordringer mht. afbookning og prissætning
• Skolernes brug af hallerne
• ”Den politiske vision” – Organisations- og strukturændringer på kort og lang sigt.
På et ekstraordinært møde den 16.sept. vil UKF (Udvalget for Kultur og fritid) lægge den mere
specifikke politiske kurs fremadrettet . Udover Fagenhedens rådgivning er Hallernes
samarbejdsudvalg og den nedsatte udviklingsgruppe på banen i forhold til inputs til den politiske
beslutningsproces.
På den korte bane vil der blive udmeldinger på flg. felter:
• Udbud og fordeling af udviklingsmidler
• Underskrivelse af rammeaftaler
• Registreringsskemaer mht. aktivitetsindtjening for perioden 1.7.2013 – 30.6. 2014 (indsendes
ultimo september)
• Faglig bistand til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan (deadline vil formentlig blive rykket til
31.3.2015). Der arbejdes på en model, hvor kommunens Ejendomskontor gratis kan være
behjælpelig med udarbejdelse af plan, der kan matche metoden for kommunale bygninger.
Såfremt en hal ønsker at benytte egen rådgiver er dette en mulighed, blot planen efterlever
et minimumskrav og er på niveau med Ejendomskontorets standard.
• Model for udarbejdelse af udviklingsplan, evt. i form af faglig sparring fra intern eller ekstern
rådgiver.
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•

Anbefalinger i forhold til prissætning og afbookning af aktivitetstimer.

Vi håber at I alle går en god sæson i møde og at vi fortsat kan fastholde den gode dialog og det
konstruktive samarbejde.
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