
 

Information om halprocessen   
 
 
 
 
 
 
Kære bestyrelsesmedlemmer og ansatte i idrætshallerne.  
Rigtig godt nytår til jer alle. 
Vi vil gerne indlede året med en nytårshilsen og en opdatering på hal-udviklingsprocessen, hvor 
der er sket en del ting den sidste tid.  
 
Tilpasning af retningslinjerne for tilskud til hallerne  
Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt de nye retningslinjer for tilskud til hallerne, hvilket betyder 
en harmonisering af tilskudsreglerne for alle haller.  
 
Når der sker en harmonisering og ændring af tilskudsreglerne vil det nødvendigvis betyde, at nogle 
haller får lidt mere og andre mindre, men generelt er det vores overbevisning, at der med de nye 
tilskudsregler er skabt en mere gennemskuelig og fair ordning.  
Som kompensation til de haller, som får reduceret deres tilskud allerede i 2014, har Kultur- og 
Fritidsudvalget besluttet en overgangsordning, så ændringerne træder i kraft over 2 år.  
 
Minimumskrav og nye retningslinjer for aflæggelse af regnskab 
Der er nu formuleret et forslag til minimumskrav til idrætshallerne fremover, som har været til 
første drøftelse med hallernes samarbejdsudvalg. Dette arbejde fortsætter i det nye år.  
 
Derudover er en ny regnskabsinstruks ved at blive udarbejdet, hvilket vil betyde, at alle regnskaber 
fremover vil blive lavet på samme måde. Det vil derved blive muligt at sammenligne 
regnskabstallene hallerne imellem og dermed øge gennemskueligheden.  
 
Låneomlægning  
Byrådet har godkendt, at der kan ske en omlægning af lånene i hallerne, til frigivelse af det 
ønskede provenu til udvikling af nye idrætstiltag. Og arbejdet med låneomlægningerne kan derfor 
fortsættes.  
 
I 2014 vil denne omlægning frigive ca. 600.000 kr. efter kompensation til de haller som rammes af 
reducerede tilskud, og i 2015 vil tallet være 900.000. Dette er vel at mærke indenfor den samme 
tilskudsramme.  
 



Beløbet skal anvendes direkte til iværksættelse af 
udviklingsprojekter til styrkelse af aktiviteterne i 
Idrætshallerne  
 
Udviklingsaktiviteter 
Med udgangspunkt i den gennemførte halanalyse, er der 
fundet en række områder med udviklingspotentialer. 

 Udvikling af koncepter for ældreidræt 

 Udvikling af koncepter for unge 

 Udvikling af koncepter for målrettet træning 

 Udvikling af koncepter for bæredygtige caféløsninger 

 Udvikling af fælles hjemmeside, markedsføringsindsatser 
og bookingløsninger 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer   

Det er disse udviklingsområder, vi skal have gang i i 2014. Her bliver udvikling af en fælles 
hjemmeside, markedsføring og bookingløsninger det bærende element for de andre projekter.  
Det ser vi meget frem til at arbejde videre med sammen med hallernes Samarbejdsudvalg og 
Udviklingsgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariagerfjord Kommune udvalgt til Idræt for Alle-kommune fra 2014-2016 
Som udvalgt breddeidrætskommune har Mariagerfjord et mål om at få flere idræts-og 
foreningsuvante børn til at deltage aktivt i kommunens foreningsliv og hjælpe dem til et sundere 
liv. Med udvælgelsen som breddeidrætskommune, er det nu muligt at skabe en fokuseret og 
helhedsorienteret indsats for kommunens idrætsuvante børn og deres familier.  
   
For at nå målet i Mariagerfjord Kommune har man valgt, at der skal indgå tre delprojekter, der alle 
kører fra 2014-2016. Det ene delprojekt er et tilbud til idrætsuvante børn om en helhedsorienteret 
indsats, hvor forældrene også inddrages, og som vil indeholde et kostelement, et samtaleelement 
og et motionselement. Det andet delprojekt er en udvidelse af det allerede eksisterende gratis 
fritidstilbud Aktiv Ferie, der kører i uge 7 og 42. Her vil en mentorordning og en 
fastholdelsesindsats forsøge at sikre, at idræts- og foreningsuvante børn får idrætten ind, som en 
del af deres hverdag. Det sidste og tredje delprojekt sætter fokus på kommunens idrætsfaciliteter 
og ændringerne i borgernes idrætsvaner. Flexible løsninger og nye samarbejder skal være med til 



at sikre, at faciliteterne bliver indbydende for idrætsuvante borgere.  Delprojektet er blandt andet 
i god tråd med halprocessen.  
  
Puljen, der er udbudt af Kulturministeriet og Nordea Fonden, er på i alt 20 mio. kr., og 
Mariagerfjord Kommune har fået tilsagn om det fulde ansøgte beløb, i alt 3.735.000 kr. 
Kommunen yder også selv en betydelig medfinansiering og vil i de kommende tre år sætte en lang 
række spændende initiativer i gang, der skal fremme breddeidrætten i Mariagerfjord Kommune. 
Læs hele pressemeddelelsen her.  

 

 

Studietur torsdag d. 23. januar  
Som tidligere annonceret, afholdes der torsdag d. 23. januar studietur til 4 udvalgte haller i Jylland, 
som alle har gang i spændende udviklingsprocesser.  
 
Tilmeldingsfristen er onsdag d. 15. januar.  
 
PROGRAM 
 
  
13.00     Vi kører fra Hobro Idrætscenter i fælles bus 
 
14.00 - 15.00    Arena Midt i Kjellerup  
    Rundvisning og præsentation af centret  
    Eftermiddagskaffe 
 
16.00 - 17.00    Ry Hallerne  
    Rundvisning og præsentation af de aktuelle 
    udviklingsplaner for hallerne  
 

 
18.00 - 19.30    Vejen Idrætscenter  
    Rundvisning og præsentation af centrets 
    aktiviteter og organisering  
    Aftensmad  
 
21.00 - 21.45    Voldum Hallen  

Rundvisning og præsentation af hallens 
aktiviteter og organisering 

 
22.30     Vi ankommer til Hobro 
Idrætscenter  
 
 
Der er plads til max 80 deltagere på studieturen, og pladserne fordeles efter 

http://www.mariagerfjord.dk/da-DK/Nyheder/Kultur%20og%20fritid/idrat%20for%20alle.aspx


først-til mølle-princippet.  
Du kan tilmelde dig hos Johnny Wulff Andersen på jande@mariagerfjord.dk, senest d. 15. januar. 
 
 
 
Vi ønsker jer alle en glædelig jul, og glæder os til at forsætte det gode samarbejde i 2014, hvor 
breddeidrætsaktiviteter også vil præge halprocessen. 
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