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Revideret 

  

”Halmodellen for leje/udleje af foreningstimer i selvejende haller i Hedensted Kom-

mune.”   

 

Hedensted Kommune har vedtaget en revideret tilskudsmodel for kommunal støtte til idræts-

haller som er gældende fra 1. august 2014. Det er denne støttemodel som beskrives her og 

benævnes halmodellen.  

 

Halmodellen er udformet på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i foreningerne samt ar-

bejdet i et nedsat ad hoc udvalg på tværs af de selvejende hallers bestyrelser og formand og 

næstformand for Fritid og Fællesskab samt administrationen fra Kultur og Fritid. Halmodellen 

harmonerer med folkeoplysningspolitikken for Hedensted Kommune. 

 

Ad hoc udvalgets sammensætning: 

Hedensted Centret, Poul Mortensen 

Uldum Fritidscenter, Jørgen Hansen 

Gudenåcenteret, Henrik Laursen 

Hornsyld Idrætscenter, Michael Jonasen 

Stouby Multihus, Erik Laursen 

Rårup Hallen, Lars Stein 

Fritid og Fællesskab, fmd. Liselotte Hillestrøm og næstfmd. Hans Vacker 

Administrationen Kultur og Fritid 

 

Halmodellen skal tilgodese 

Forudsætningen for at der udbetales kommunale tilskud til de selvejende haller er, at følgende 

brugergruppers aktivitetstimer sikres placeringer i forhold til den årlige planlægning (timefor-

deling): 

 

 Skoler, SFO’er og kommunale daginstitutioner 

 Folkeoplysende foreninger 

 

En god dialog med nævnte brugergrupper vil sikre, at hallerne også har mulighed for at skabe 

rum til fornuftig drift og øvrige forretningsmæssige tiltag. 

 

Det er samtidig en forudsætning for udbetaling af kommunalt tilskud, at der foregår reel folke-

oplysende foreningsaktivitet i hallen (Folkeoplysningslovens § 25), og de bookede foreningsti-

mer skal være synlige i hallernes Conventus kalender. 
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Retningslinjer for halmodellen i praksis: 

 

Skoler, SFO’er og kommunale daginstitutioner: 

Hallerne modtager et fast driftstilskud der årligt fremskrives med KL’s fremskrivningsprocent. 

På baggrund af dette tilskud forpligter hallerne sig til at være til rådighed på hverdage i skole-

året fra 8.00-15.00 for kommunens skoler, SFO’er og daginstitutioner. 

Skoleledere, institutionsledere og halinspektører skal samarbejde om at samle denne rådig-

hedstid, så der frigøres tid til udlejning til foreningsaktiviteter (f.eks. senioridræt) og anden 

indtægtsgivende udlejning. Timeforbruget i denne rådighedstid skal også synliggøres i hallens 

Conventus kalender. 

 

Foreningerne:  

Hallerne modtager betaling for foreningstimer. Foreningerne betaler en procentvis egenbeta-

ling af forbrugte haltimer, som reguleres efter KL’s fremskrivningsprocent. Kultur og Fritids til-

skudsfolder informerer årligt om aktuelle takster (se Fritidsportalen). Hedensted Kommune be-

taler den resterende del af foreningsforbrugte haltimer som lokaletilskud.  

Foreningerne skal indsende et revideret årsregnskab inden 1. maj. Regnskabet skal tydeligt vi-

se forbruget af benyttede foreningstimer i de selvejende haller udspecificeret som timer i gym-

nastiksal, 1/3 hal og hel hal. 

Timerne bookes i dialog med hallen (timefordeling) og planlægges, så der tages praktiske hen-

syn (f.eks. bander op og ned). Hallerne sørger herefter for at timerne er booket og synlig i hal-

lens Conventus kalender. En haltime er 60 minutter. 

Der bookes og betales kun for reel aktivitetstid, da der kun udbetales lokaletilskud til aktivi-

tetstimer, hvor der er synlig folkeoplysende foreningsaktivitet. Bookede haltimer kan afbestil-

les med 30 dages varsel og ikke afbestilte eller ubenyttede haltimer udløser ikke lokaletilskud. 

I sådanne tilfælde hæfter foreningen selv med 100% egenbetaling hvis timen ikke kan udlejes 

til anden side. Hallerne kan ligeledes afmelde foreningernes bookede tid med 30 dages varsel. 

Dette gælder ikke planlagt stævneaktivitet 

 

Hallerne: 

Hallerne modtager halvårligt driftstilskud og øvrige lokaletilskud fra Kultur og Fritid. Tilskudde-

ne fremskrives årligt iht. KL´s fremskrivningsprocent. I Kultur og Fritids tilskudsfolder informe-

res årligt om aktuelle takster (se Fritidsportalen).  

På baggrund af driftstilskud og øvrige lokaletilskud forpligter hallerne sig til at være til rådig-

hed på hverdage i skoleåret fra 8.00-15.00 for kommunens skoler, SFO’er og daginstitutioner. 

Skoleledere, institutionsledere og halinspektører skal samarbejde om at samle denne rådig-

hedstid, så der frigøres tid til udlejning til foreningsaktiviteter (f.eks. senioridræt) og anden 

indtægtsgivende udlejning. Timeforbruget i denne rådighedstid skal også synliggøres i hallens 

Conventus kalender. 

 

Hallerne indsender hver måned en regning til Kultur og Fritid for den kommunale andel af 

timetaksten i relation til forbrugte foreningstimer. Samtidig faktureres foreningerne for deres 

andel. 
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I forbindelse med foreningstimer henledes opmærksomheden på: 

 

 Foreningerne kan afbestille booket tid med 30 dages varsel 

 Hallerne kan afmelde foreningernes bookede tid med 30 dages varsel 

 Udeblivelse fra ikke afbestilt foreningstime udløser ikke lokaletilskud. Hallerne opkræver i 

sådanne tilfælde foreningen 100 % egenbetaling samtidig opdaterer hallen aktiviteten i 

Conventus kalenderen, hvor der skrives udeblevet i titlen på bookingen 

 Hallerne kan aflyse booket foreningstid i dialog med foreningerne 

 En haltime er 60 minutter 

 Hal og forening er kun berettiget til tilskudsmidler, hvis der er synlig folkeoplysende akti-

vitet (Folkeoplysningslovens § 25). 

 Foreningstimer bookes efter ønsker og behov i dialog med hallen (timefordeling) 

 Hallerne sørger for at timerne er synligt booket i hallens Conventus kalender 

 Faktura indsendes via EAN NR. til Kultur og Fritid ved udgangen af hver måned. Faktura 

skal indeholde foreningsnavn og timetal udspecificeret som timer i gymnastiksal, 1/3 

hal og hel hal. 

 Hedensted Kommune har 30 dages betalingsfrist 

 

Oversigtsform af halmodellen i forhold til foreningernes brug af indendørs idrætsfaciliteter 

(selvejende haller) 

 

Timeprisen i hallerne (2014)  

 

Kultur og Fritids tilskud til foreningstimer 

 

1/1 hal 284 kr. (70 %) 

1/3 hal 111 kr. (70 %) 

Gym.sal 146 kr. (70 %) 

 

 

Foreningernes betaling 

 

1/1 hal 121 kr. (30 %) 

1/3 hal 47 kr. (30 %) 

Gym.sal 63 kr. (30 %) 

  

 

Hallen modtager pr. time 

 

1/1 hal kr. (284,- + 121,-) = 405 kr. 

1/3 hal kr. (111,- + 47,-) = 158 kr. 

Gym.sal kr. (146,- + 63,-) = 209 kr. 

  

 

Opsamlingspulje  

 

Halmodellen vil betyde, at hallerne kan påvirkes på resultatet af dækningsbidraget ved salg af 

foreningstimer. I praksis vil det betyde: 

 

 En eventuel nedgang i indtjening - 30 % fra foreningsbetalingen, 70 % fra Kultur og Fri-

tids lokaletilskud 

 Hallernes mindre indtjening (de 70 % fra Kultur og Fritids lokaletilskud) lægges i en op-

samlingspulje  

 Ved regnskabsårets afslutning fordeles opsamlingspuljen procentvis mellem hallerne i 

forhold til deres salg af foreningstimer 

 

 

 


