
Præsentation af oplægsholderne og hvilke emner de vil bidrage med: 
 

Klaus Frejo, fra Idrættens Udviklingscenter 
IUC har over de sidste ca. 10 år været involveret i udarbejdelsen af nye 

tilskudsmodeller i en række kommuner.  
 

Han vil dele sine erfaringer med de elementer der skal inddrages i en succesfuld 
omstillingsproces:  
1 Nødvendigheden af at arbejde med nye tilskudsmodeller og 

administrationsgrundlag, hvis faciliteterne skal udvikles i henhold til fremtiden 
behov.  

2 Udfordringerne med at skabe forandring på idræts- og fritidsfacilitetsområdet.  
3 Vigtigheden af, at der politisk formuleres et klart formål med en tilskudsmodel.  

4 Strategisk kategorisering af kommunens faciliteter som udgangspunkt for tilskudsmodeller.  

5 Eksempler fra Aabenraa og Lemvig Kommuner på nye tilskudsmodeller, der understøtter de politiske 
visioner for området. 

 
Henning Holm, halinspektør i Sydthy Kur- og Svømmebad og medlem af 
økonomiudvalget i Thisted Kommune.  

 
Han var også med i byrådet da Thisted Kommune i 2010 blev dømt til at betale 

ekstra i tilskud til et idrætsanlæg, da kommunen ikke gav tilskud ud fra objektive 
kriterier. 

Sydthy Kur- og Svømmebad har de seneste 23 år, hvor Ulla og Henning Holm 
har været ledere af anlægget forstået at udvikle det kommunale svømmebad i 
takt med kundernes behov og har over flere omgange bygget nye faciliteter op         

omkring den oprindelige svømmehal fra 1997.     

 
Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 

i Jammerbugt Kommune. 
Jammerbugt Kommune har for år tilbage anlagt en langsigtet strategi om 
renovering og modernisering af de eksisterende idrætsanlæg i Brovst, Aabybro, 

Jetsmark og Fjerritslev. Driften af den kommunalt ejede svømme- og idrætshal i 
Aabybro blev i 2012 overdraget til DGI. 

Kommunen har ikke udarbejdet et kriteriesæt for tildeling af driftstilskud til de 
selvejende idrætsfaciliteter, men justerede for nogle år siden tilskuddene efter 

forhandling med hvert enkelt anlæg. 
 
 

Alex Rasmussen, haldirektør i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.  
Idrætscentret, har med Alex Rasmussen ved rorpinden, gennem de seneste 

årtier udviklet sig med gazellefart. Fra at være en traditionel standardhal i en 
mindre oplandsby i Hjørring Kommune, er det lykkedes hvert år at bygge på og 
udvikle hallen til at være et moderne kraftcenter, bestående af to haller og den 

tredje er på vej, motionscenter, kunstgræsbaner, hotel, restaurant, 
konferencelokaler m.v.  

Ud over fortællingen om Idrætscenter Vendsyssel, vil Alex delagtiggøre os i sine 
erfaringer med den nye tilskudsmodel som Hjørring Kommune indførte for 3 år 
siden.   

 
 

FUF og IS ser frem til, at seminaret må bibringe gode ideer og forslag, som kan danne grundlag for 
konstruktive input og tanker til Byrådet, bestyrelse og ledere af idrætsfaciliteterne, forvaltningen m.fl.  

 


