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Dato: 23. september 2015  
Tid:  kl. 17.00 – 19.00 
Sted:  Rask Mølle Hallerne 
 
Mødedeltagere (Halinspektører + bestyrelse): Juelsminde Hallerne, Glud Hallen, Rårup Hallen, Hornsyld 
Idrætsenter, Barrit Kultur- og Idrætscenter, Stouby Multihus, Hedensted Centret, Lindved Hallen, Uldum Hallen, 
Langskov Hallen, Gudenåcenteret og Rask Mølle Hallerne  
 
Afbud fra:  Ørum-Daugård Multicenter 

 

1. Evaluering af halmodel 1 

Frans Andersen, leder af Kultur og Fritid gennemgår halmodellen som blev vedtaget i 2014. Hallerne kom 
derefter med følgende bemærkninger til modellen. 
 

• Dialog med brugere af hallen 
Hallerne mener, at der er en udmærket dialog med foreningslivet, men man kan godt mærke i 
hallerne, at foreningerne nu har mulighed for at afbestille deres tid med 30 dages varsel – det 
bliver brugt.  
Liselotte Hillestrøm, formand for Fritid og Fællesskab spørger til hyppigheden af afbestilling – 
der foreligger ikke noget tal over dette, men det sker en gang imellem. 

• Booking af haltimer i blokke 
Hallerne er pressede ift. budgetlægning, da de ikke længere må presse foreningerne til at 
booke haltimer i blokke. Kultur og Fritid opfordrer til at Conventus holdes ajour, da systemet 
også kan bruges til estimering af forventede indtægter. 
En enkelt hal mener, at hallerne begynder at kigge efter andre kunder som måske vil booke 
længere perioder/blokke også selv om det så ikke er kunder fra Hedensted Kommune. 

• Conventus 
Halmodellen kræver at hallerne opdaterer deres Conventus-kalender for at få udbetalt tilskud 
til foreningernes timer i hallerne. Frans nævner endnu engang, at hallerne kan bruge 
Conventus som et oversigtsbillede over de andre hallers ledige kapacitet, men hallerne bruger 
ikke kalenderen til at hjælpe deres kolleger i de andre haller, hvis de f.eks. får en forespørgsel 
på et arrangement som hallen ikke selv kan afvikle. Liselotte Hillestrøm, Formand for Fritid og 
Fællesskab appellerer til at hallerne som minimum anviser hinandens haller, når de er tvunget 
til at aflyse foreningerne timer i hallerne 

• Aflysning 
For sen aflysning er sket i en enkelt hal, hvor foreningen måtte faktureres fuld pris, ellers er 
foreningerne generelt gode til at bytte indbyrdes, når der må aflyses. 

2. Forbrugte timer 

Frans Andersen fremlægger et skema der viser udviklingen af foreningernes timer før og efter halmodellen 
blev vedtaget. Skemaet viser en tilbagegang i timerne generelt set, men opsamlingspuljen som kommer 
til udbetaling i december gør at nedgangen i kr. bliver knap så alvorlig. Hallerne havde ingen 
kommentarer til dette. 
 

3. Øvrige lokaletilskud 

Frans Andersen fremlægger den nye model for Øvrige Lokaletilskud (mødelokaler og omklædningsrum) 
som pt. er til politisk behandling. 
Hallerne har følgende kommentarer til modellen: 

• Fint oplæg – dejligt at mange af lokalerne bliver sorteret fra og vi får en mere enkel model 
• Den nye model er en udfordring for de haller der ”taber” tilskud på den. Disse er allerede i dialog 

med Kultur og Fritid 
• Modellen dur ikke når de kommunale boldhaller ikke er medtaget. Politikerne bør sidestille 

foreningslivet ved at sætte gebyr på boldhallerne. Frans Andersen orienterer om at i tilfælde 
af gebyrordning på boldhallerne skal gebyret tilfalde foreningerne iht. Folkeoplysningsloven, 
dvs. gebyret bruges til at nedbringe foreningsbetalingen i de selvejende haller og kommer 
altså ikke hallerne til gode. 

• Fin model – andre steder skal foreningerne selv betale for omklædningsrum 
Liselotte Hillestrøm , formand for Fritid og Fællesskab og Hans Vacker, formand for Fritidsudvalget 
understreger vigtigheden af at have en model der sikrer de nødvendige omklædnings og mødefaciliteter 
for foreningslivet. Modellen skal sikre en mere fair fordeling af de kommunale tilskud end hidtil og 
fokusere på de foreninger der er på halgulvet og i omklædningen.  
I nogle haller er der foreninger inde, som ikke benytter halgulvet b.la. lokalarkiver – disse foreninger skal 
der laves nye aftaler omkring, da de ikke hører hjemme i halmodellen. 
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4. Evt. 

Frans Andersen informerer om alle de andre ting Kultur & Fritid har gang i øjeblikket.  
• Vigtigst for hallerne er nok puljen til Energioptimerende foranstaltninger som er lavet på baggrund 

af den analyse og rapport der blev afleveret til hallerne i foråret 2014. 3 haller har allerede 
benyttet sig af puljen, og Frans påpeger at sagsbehandlingstiden er typisk 6-8 uger fra Kultur og 
Fritid modtager ansøgningen, og at puljen bortfalder pr. 30. juni 2016. 

• Kultur og Fritid arbejder pt også på den statistik del der indgår i hallernes Virksomhedsplaner, som 
forventes klar til udsendelse ultimo oktober. 

 
 
 
 


