
Referat fra mødet den 16.9.2015 vedrørende revision af lokaletilskudsmodellen til hallernes 
øvrige lokaler (mødelokaler og omklædningsrum) 
 
Deltagere:  
Kirsten Terkilsen, Jesper Thyrring, Jesper Lund, Torsten S. Petersen, Kasper Glyngø, Hans 
Henrik Rolskov, Hans Kr. Skibby, Allan Petersen, Erling Juul, Lene Tingleff, Johnny B. Søren-
sen, Hans Vacker, Liselotte Hillestrøm, Frans T. Andersen, Peter Hüttel, Christina Hermansen 
og Inger Slumstrup 
 
Deltagere fra Barrit Kultur- og Idrætscenter (BKI) 

Renata Carlsen og Gitte Hansen 
 
Oplæg ved Liselotte Hillestrøm og herefter dialog og opsamling på de problemstillinger, der 
kom frem på sidste møde med Barrit Kultur- og Idrætscenter. 
BKI’s bestyrelse har fuld forståelse for udvalgets intentioner om at skabe større ensartethed i 
de kommunale tilskud til mødelokaler og omklædningsrum. BKI har allerede nu udfordringer, 
da hallen ikke har de standardmål/areal, der svarer til en hel idrætshal. 
BKI vil endvidere opleve udfordringer, idet den nye tilskudsmodel vil fjerne det økonomiske 
grundlag for Barrit Univers projektet. Det vil være vanskeligt at søge penge hos Lokale- og An-
lægsfonden, hvis BKI ikke længere kan dokumentere, hvordan økonomien hænger sammen i 
forbindelse med projektet.  
BKI modtager på nuværende tidspunkt et reservationstilskud for hal og gymnastiksal. Når Bar-
rit Univers er gennemført, vil der være et motorikrum, som hverken er en hal eller en gymna-
stiksal. BKI er interesseret i at vide, om dette rum kan/skal udløse et reservationstilskud. 
 
Bemærkninger: 
Hallerne bør lave virksomhedsplaner, herunder planer for vækst og indtægter. 
Der bliver spurgt til hvordan finansieringen ikke hænger sammen, og Renata oplyser, at de 
200.000 kr., som BKI vil miste i den nye tilskudsmodel, svarer til BKI’s vedligeholdelsesudgif-
ter. Drift af forsamlingshuset hører under centerets drift. Der har været afholdt borgermøde, 
som viste en stor modstand mod at nedlægge sognegården. 
 
Input fra BKI er afleveret skriftligt på mødet. 
 
Deltagere fra Juelsminde Hallerne 

Keld Glyngø og Keld Lorentsen 
 
Oplæg ved Liselotte Hillestrøm og herefter dialog og opsamling på de problemstillinger, der 
kom frem på sidste møde med Juelsminde Hallerne. 
Keld Glyngø henviser til de fremsendte spørgsmål fra Juelsminde Hallerne. Der er i dag 4 + 2 
omklædningsrum samt klublokale til Juelsminde IF. Idrætsforeningen råder over disse om-
klædningsrum og klublokalet, og hallen anvender ikke lokalerne yderligere. 
Der blev talt om de gamle kontrakter, som er erstattet af nuværende tilskudsmodel.  
Rengøringstilskud til Hedensted Klubhus blev sammenlignet med den nye tilskudsmodel. Det 
blev samtidig slået fast, at Hornsyld IF ikke låner 8 skoleomklædningsrum, Hornsyld IF bruger 
omklædningsrum i Hornsyld Idrætscenter. 
Keld Glyngø oplyser, at den årlige udgift til rengøring af Juelsminde IF’s klublokale lyder på 
280.000 kr. Keld foreslår, at Hedensted Kommune overtager klublokalet som en ejerlejlighed. 
 
Bemærkninger: 
Forslag om burg af flere parametre for beregning af en ny tilskudsmodel f.eks. bygningsmæs-
sig stand, geografi, aktivitetstimer i den enkelte hal m.v. Nogle savner, at alle klubhuses fi-
nansiering kommer med i tilskudsmodellen, og en enkelt deltager mener, at hele tilskudsord-
ningen bør tages med i overvejelserne.  
Modellen skal sikre, at idrætsforeningerne kan bruge omklædningsrum og mødelokaler i hal-
lerne. Ude i de kommunale klubhuse er der altid plads til foreningen, for der kommer ikke an-
dre brugere end idrætsforeningen. 
Der bør være nye kontrakter mellem Juelsminde Hallerne og henholdsvis Juelsminde IF og Ju-
elsminde Billard. Hvordan understøtter vi foreningerne tilstrækkeligt i den forbindelse. 
Juelsminde Hallerne modtager pt. tilskud i forhold til mange mødelokaler, og Keld er enig i, at 
de vil miste et tilskudsbeløb til disse lokaler. 
Hensigten er en tilskudsmodel for halområdet, der giver en retfærdig fordeling. 
 
Spørgsmål fra Juelsminde Hallerne er afleveret skriftligt på mødet. 


