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Med udgangspunkt i de ideer, tanker og forslag som blev drøftet på 

bestyrelsens møde den 17. juni 2015, er der udarbejdet følgende 

handlingsplan for centerets udvikling de kommende 1-3 år. 

Der er for perioden fastsat følgende fokusområder der ønskes implementeret. 
 

1. Igangsætning af detaljeret handlingsplan for centerets strategiske udvikling de 

kommende 10 – 20 år. 

I samarbejde med kommunens ledelse, ønskes en drøftelse af centrets placering i 

den fremtidige udvikling af lokalområdet. Drøftelserne skal tages med 

udgangspunkt i ”en tur op i helikopteren” 

Centerets handlingsplan for perioden ud over det kommende år afventer denne 

handlingsplan. 

Tidhorisont: 3. kvartal 2015 

Ansvarlig: Forretningsudvalg og Bestyrelse 

 

2. Plan for igangsætning af yderligere holdaktiviteter 

Med henblik på at tilgodese en øget efterspørgsel efter holdaktiviteter – 

cirkeltræning, yoga, mindfullness osv. udarbejdes idekatalog til brug for beslutning 

om igangsætning af yderligere holdaktiviteter i vinterhalvåret 2015-2016. 

Holdaktiviteterne skal være med til at dække et forventet behov i befolkningen for 

aktiviteter på skæve tidspunkter, og på tidspunkter hvor centerets lokaler ikke er 

optaget af holdaktiviteter.  

Handlingsplan bør indeholde budget for aktiviteten samt forslag til intern eller 

ekstern instruktør samt muligheden for at tilbyde aktiviteten i andre idrætshaller. 

Tidshorisont: 3. kvartal 2015 

Ansvarlig: Centerledelse 

 

3. Indførelse af nyt booking / adgangssystem 

Med henblik på at effektivisere, modernisere og i det hele taget følge med tiden, 

ønskes indført et nyt booking og adgangssystem, der både tilgodeser centerets 

behov for kontrol og overblik over brugere af centeret, samt tilgodeser brugernes 

behov for et fleksibelt adgangssystem, der giver nem adgang til booking, 

komme/gå-registrering samt betaling. Der ønskes et fleksibelt system der så vidt 

muligt tager udgangspunkt i eksisterende løsninger på markedet. Som ønske men 

ikke krav, vurderes muligheden for samdrift med Danhostel. 

Tidshorisont: 4. kvartal 2015 

Ansvarlig: Forretningsudvalg og Centerledelse med inddragelse af 

nøglemedarbejdere 
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4. Ansættelse af administrativ medarbejder 

Med henblik på at styrke ledelsesfunktionen i Centeret, ønskes nyoprettet en 

administrativ stilling til varetagelse følgende hovedopgaver: 

 Bogholderi  

 Løn 

 Booking HIC 

 Booking Danhostel 

 Hjemmeside 

Idet der p.t. ikke vurderes at være mulighed for at tilbyde en fuldtidsstilling alene til 

varetagelse af opgaverne i HIC og Danhostel og eventuelt forpagter af cafeteria, 

undersøges muligheden for i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, at udvikle 

Foreningsservice.  

Med udgangspunkt i kommunens retningslinjer for foreningsadministration, skal 

Foreningsservice varetage de opgaver som ellers oftest varetages af foreningernes 

kasserer. Med muligheden for at kunne ”udlicitere” kassererposten, forventes at 

foreningerne i højere grad kan fokusere på at skabe foreningsaktiviteter frem for 

administration. Foreningsservice skal som minimum være udgiftsneutral ved hjælp 

af betaling fra foreningerne samt eventuelt offentligt tilskud. 

Tidshorisont: 4. kvartal 2015 

Ansvarlig: Forretningsudvalg og Centerledelse 

 

5. Plan for udvidelse af motionscenter 

Centerets nyligt opgraderede motionscenter har vist sig at dække et stadigt 

stigende behov for individuel og fleksibel træning. De fysiske rammer er imidlertid 

ikke tilstrækkeligt indbydende og fleksible til at fremstå som et moderne 

motionscenter. Der ønskes udarbejdet en plan for udvidelse af centeret, eventuelt 

med samtidig renovering af centerets indgangsparti.    

Tidshorisont: 1. januar 2016 – dog afhængig af pkt. 1 - Handlingsplan for centerets 

strategiske udvikling de kommende 10 – 20 år. 

Ansvarlig: Centerledelse, Forretningsudvalg og Bestyrelse 

 

Nærværende handlingsplan kan betragtes som en kortsigtet plan for 

udviklingen af Hobro Idrætscenter. 

Efter udarbejdelse af langsigtet strategisk plan for centerets udvikling, kan 

planen udvides med planer for den langsigtede udvikling. 
 

 

Hobro, den 30. juni 2015 

 

Hobro Idrætscenter 

 

Pouls Søndberg                              Hans Mikkelsen                                      Henrik Bøker 

  Centerleder                                       Formand                                             Næstformand 
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