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Referat fra mødet den 8/5-2017
På mødet i hallernes samarbejdsudvalget i Mariager Hallen drøftede udvalget følgende:
1. Opfølgning på udvalgsmødet den 4/4-2017 – se vedhæftet udkast fra udvalgsmødet
den 4/4 samt 2/5. Samarbejdsudvalget har et ønske om mere involvering/hørring i
den politisk proces i forbindelse med udvalgsmøderne. Dette blev drøftet på mødet i
Kultur og fritidsudvalget den 4/4 og politisk ønskede man, at fortsætte med den
nuværende model hvor Svend Skifter Andersen sidder med i samarbejdsudvalget.
Det har vist sig at være en god løsning og kommunikationsvejen mellem de to udvalg
er blevet væsentlig kortere. Derudover fortsætter man med det årlige fællesmøde
mellem Kultur og fritidsudvalget, samarbejdsudvalget og ansatte i hallerne. Men der
er også ønske om et dialogmøde mellem formanden for samarbejdsudvalget og det
politiske udvalg, som man ser i andre råd og nævn.
Derudover var der en snak omkring de udfordringer, der er i forbindelse med
foreningsdrevne fitnetsscentre og de kommercielle. En snak udvalget også har haft
tidligere, men som ikke er blevet mindre aktuelt efter Hobro Helsesports henvendelse
til Kultur og fritid. Se beslutningen i referatet.
2. Fællesmøde den 14/6 i Rosendal fra kl. 18 - 21. Temaet er sundhed i hallerne og det
blev besluttet, at formand Jens Hyrup tager kontakt til en fordragsholder, som kan
komme og holde oplæg omkring samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommune
og idrætshal. Hedensted Centret blev nævnt som en mulighed. Jens Lykke fra Kultur
og Fritid står for koordinering samt tilmelding.

3. Der skal ansættes en ny idrætskonsulent i Mariagerfjord Kommune fra medio august.
Alt kontakt vedr. halområdet skal ske til Jens Lykke på mail jelyk@mariagerfjord.dk
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Idrætskonsulenten orienterede om ansættelse af Lene Hougaard som ny
foreningskonsulent i Mariagerfjord Kommune. Lene kan kontaktes på
lhoug@maraigerfjord.dk

4. Evt.
Følgende er på valg på fællesmødet den 14/6 i Rosendal Idrætsforum:

 Peter Mølgaard, Valsgård Hallen (ønsker ikke genvalg)
 Dennis Østergaard, Mariager Hallen (ønsker ikke genvalg)
 Poul Søndberg, Hobro Idrætscenter (ønsker genvalg)
 Jørgen Kaare, Øster Hurup multihus (suppleant)

Der skal findes to nye medlemmer til samarbejdsudvalget:
 1 inspektør fra mindre anlæg
 1 bestyrelsesmedlem fra mindre anlæg
Kontakt formand Jens Hyrup jens@hyrup.dk hvis dette har din interesse.

Venlig hilsen
Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent

Side 2 af 2

