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Idrætshallerne 
Den økonomiske model for kommunens idrætshaller er baseret på 3 pinde: 

 
 Driftstilskud 

 Lokaltilskud til foreningernes brug af hallerne 
 Lokaletilskud til møde- og omklædningsrum 

 

Driftstilskud 
Driftstilskuddet udbetales i 2 rater pr år, i henholdsvis januar og juli måned. 

 
Lokaletilskud til foreningernes brug af haller: 
Fra 1. august 2016 blev timerne i de selvejende haller gratis for de godkendte 

folkeoplysende foreninger. Ændringen gælder for den type foreninger, der tidli-
gere var omfattet af lokaletilskud med 70 % af hallens timetakst. 

Der skal være mindst 6 foreningsmedlemmer til en aktivitet i hallen for at timen 
betales af kommunen. 
 

Lokaletilskud til møde- /omklædningsrum 
Der er vedtaget en model for lokaltilskud til mødelokaler og omklædningsrum. 

Modellen skal sikre nødvendige mødefaciliteter og omklædningsrum til de god-
kendte folkeoplysende foreninger, der anvendre hallerne.  
Omklædningsfaciliteter for udendørs idræt anvendes primært af fodboldklubber, 

men der skal også være adgang for f.eks. cykelklubber og løbeklubber.  
 

Det er op til idrætshallens bestyrelse at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt 
at udleje klublokaler/foreningslokaler til anden side, når klubben ikke har reser-
veret eller bruger lokalet. Ingen klub har krav på eget klubrum, men hvis lokalet 

også skal udlejes til anden side skal der tages hensyn til klubbens aktivite-
ter/ejendele f.eks. ved at bygge aflåste skabe m.v.  

Lokaletilskuddet udbetales i 2 rater pr. år, i henholdsvis januar og juli måned. 
 
 

 
 

Institutionernes brug af hallerne 
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Kommunens institutioner (Skoler, SFO, børnehaver og dagpleje) har gratis ad-
gang til hallerne. Skoleledelsen og halbestyrelsen/inspektøren skal hvert år plan-

lægge skolerne, børnehaverne og dagplejens brug af hallerne i det kommende 
skoleår. På baggrund af denne planlægning kan idrætshallerne frit udleje hallen 

til anden side i de timer der ikke anvendes af skolen. I planlægningen af institu-
tionernes brug skal der tages hensyn både til skolernes skemaplanlægning og til 
hallernes muligheder for at udleje til anden side.  

 
Idrætshallernes regnskaber skal revideres af en registreret revisor. 

 

 
Foreningers brug af lokaler, haller og svømmehaller 

Hvis en forening ønsker/påtænker at igangsætte aktiviteter, der medfører en 
forøgelse af foreningens forbrug af timer i lokaler, haller eller svømmehaller set i 

forhold til sidste år, skal foreningen forud indsende en opgørelse/forespørgsel om 
den forventede udvidelse af timetallet for at få godkendt lokaletilskuddet til time-

forøgelsen. 

 

Foreningers brug af svømmehaller 

Alle godkendte foreninger, der anvender svømmehallerne i Hornsyld, Hedensted 
og Tørring skal betale en egenbetaling i 2020 på 214,45 kr. pr. time. 
 

Gratis halgulv i idrætshaller 

Fra 1. august 2016 blev timerne i de selvejende idrætshaller gratis for de god-

kendte folkeoplysende foreninger. Ændringen gælder for den type foreninger, der 
tidligere var omfattet af lokaletilskud med 70 % af hallens timetakst. 

Der skal være mindst 6 foreningsmedlemmer til en aktivitet i hallen for at timen 

betales af kommunen.  

 

 

 

 


