Titel på projektet:
AQ

Als og Hallen i fremtiden

Hvad er formålet?

Understøtte kommunens prioritet
af at Als er bosætnings by i
østområdet. Forsøge at skabe
gode tiltag som kan tiltrække nye
borgere og derved skabe mere liv i
byen og Hallen (= bedre økonomi)
Kort beskrivelse:

Der skal udarbejdes en
helhedsplan for Als og Hallen, med
en klar strategi for hvad gør vi og
hvilken rækkefølge, samt et
budget/overslag over hvad det
koster at realisere. Når planen er
klar skal der snakkes med fonde
for at få klarhed over økonomien.
Der skal nedsættes en styregruppe
for hele projektet som
præsenterer det for resten af byen
når det er klar.
Udgangspunktet for Hallen bliver
at skabe en ”banegård” i og
omkring Hallen og derved skabe
noget økonomisk grobund for
forbedringer og udvikling.
Ideer til videreudvikling:
• Boulder/klatrevæg
• Udvide motionscenter

Kort beskrivelse fortsat:
• Større lokaler til motionscenter
• Nyt cafeteria, tilbygges, laves

som Baresso Coffee med
hyggesofaer mv.
• Spa og Sauna og evt. flere
omklædningsrum.
• Løbe/cykelruter ud fra hallen.
• Squashbane
• Springgrav i hallen.
_____________________________
Tidsplan:

Da der er mange ubekendte i flere af
de tiltag vi sigter efter, er det svært
at sætte datoer på, for start og
sluttidspunkter. Det er frivillige folk
der sidder i bestyrelse og
bemandingen i hallen er lige nu
fastsat til 20 timer/uge og 3F har
opmålt rengøringen af hallen til 15
timer/uge, så det er et arbejde i sig
selv, at få tingene til at hænge
sammen.
Så snart vi har styr på
motionscenteret går vi i gang med
næste step i udviklingen af Hallen.

Hvem er ansvarlig og hvem skal
involveres?

Det er bestyrelsen der i samråd med
Les og Jan, holder gang i projektet
og sørger for at der bliver fulgt op på
planen og forsøger at fastholde
energien. Det er områdets borgere
der skal støtte op om projektet og
være praktiske hjælpere med at få
det søsat.

Interessenter.

•
•
•
•
•
•

Borgerne i byen
Foreningerne
Erhvervslivet
Turister
Sommerhusejere
Skolen

Hvornår skal projektet overgå til drift?

I takt med at det bliver udført

Andre noter:

Titel på projektet:
Skillevæg
til hallen
æfkdlsjækpåifdwdPIT
Mulighed for opdeling af hallen med
mobilnet

Hvad er formålet?
Større fleksibilitet i hallen
Mindre hold – flere mennesker ind på
samme tid

Kort beskrivelse:
Stjæler ideen fra Hadsund – inspiration
Undersøge priser på 4 meter højde
Finde sponsor til at betale tæppet – logo
sættes på

Tidsplan – vandfaldsmodel.
Hvad er det første der skal gøres?
Tidsplan: Jan tager kontakt til lokal
virksomhed, for at høre om sponsorat af
jern til skinner til nettet.

Forventes klar ved udgangen af 2015

Hvem er ansvarlig og hvem skal
involveres?
Jan og Les

Interessenter.
Foreninger
Borgere
Skolen
Den lokale smed

Hvornår skal projektet overgå til drift?
1. Marts 2016

Andre noter:
Der skal være en stærk vurdering af
hvilke aktiviteter der er
hensigtsmæssigt at placere samtidig.

Titel på projektet:
Fitness
i hallen
æfkdlsjækpåifdwdPIT

Tidsplan – vandfaldsmodel.
Hvad er det første der skal gøres?
Inden 15. Oktober har man afklaring på
opbygning og budget (projektering)
Driftsregnskab

Hvad er formålet?
Mange flere aktive/brugere
Højere indtægt for at understøtte hallens
eksistens. Flere aktiviteter, Hallen som
”banegård” og forsamlingshus.

Finansiering
Tilladelser

Interessenter.

Prispolitik (1/10)

Borgere
Foreninger
Virksomheder
Sommerhuse – først efter opstart
Turister
Skolen

Inden efterårsferien er interessenter indkaldt
til orientering.
Kort beskrivelse:
Det kommer til at ligge ovre i det
nuværende redskabsrum
Etablering af varme og udluftning
Anskaffe container til opbevaring af
redskaberne
Udviklingen skal ske i tæt samarbejde
med gymnastik som bliver en del af
fitness konceptet
Forening eller hal som udbyder?
Man starter op så godt som muligt så
billigt som muligt
Bygger efterfølgende til, hvis det bliver
nødvendigt.
Ny tilbygning
INGEN rabat til foreningerne – de
kommer alligevel.
Hvis alligevel så gør det i evt. i
dagstimerne
Ældre kan få rabat for tidlig træning
Fysioterapeut sikre en professionel hjælp
til f.eks. seniorer

Hvem er ansvarlig og hvem skal
involveres?
Ansvarlig:
Bestyrelsen
Involveres:
Jan, Les
Gymnastik Mogens

Senest
Der skal være en afklaring med MFK
hvordan de kan understøtte projektet
MFK som lånemulighed
Tilladelse fra MFK
1/12 alle aftaler er parat (køb af maskiner
m.m.)

Hvornår skal projektet overgå til drift?
2. driftsperiode sommeren 2016

Finansiering: folkeaktier (til gengæld kan
man få gratis medlemskab)
Andre noter:

