UDVIKLINGSSEMINAR
Hvordan sikrer vi, at brugere af idrætsfaciliteterne får mest mulig idræt for pengene?

Lørdag den 30. november 2019 kl. 10.00 – 15.15 i Nordjyske Bank lounge,
Iscenter Nord, Skøjtealleen 2, 9900 Frederikshavn.
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) og Idrætssamvirket (IS) ønsker med seminariet
at sætte fokus på, hvordan vi får udviklet fremtidens idrætsfaciliteter og får fordelt de
kommunale midler bedst muligt.
Baggrund:
Lige siden kommunesammenlægningen af Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner i 2007, har der været anvendt
meget tid og mange resurser på at få harmoniseret de kommunale driftstilskud til selvejende idrætsanlæg.
Hensigten var at sidestille alle idrætsanlægs tilskud baseret på objektive kriterier, der skulle sikre et mere
gennemsigtigt og ensartet tilskudsgrundlag.
Der har imidlertid ikke været det nødvendige politiske ønske om at ændre på den historisk betingede tilskudspraksis.
Begrundelsen har været, at man ikke ønsker at flytte store beløb fra den ene hal til den anden, da idrætsanlæggenes
forudsætninger er vidt forskellige. Så de skal behandles forskelligt, hvis de skal overleve, lød det fra det politiske
flertal.
Medlem af KFU, Ole Rørbæk Jensen (A) supplerede med følgende udtalelse:
”Jeg vil gerne slå fast, at selv om høringsmodellen nu er taget af bordet, er vi fortsat meget åbne og lydhøre overfor at
få bragt gode idéer og forslag på bordet, så borgerne og hallerne m.v. skal absolut ikke holde sig tilbage med at
komme frem med konstruktive input og tanker.”
Programpunkter:
Kl. 09.30 Kaffe og rundstykker
kl. 10.00 Velkomst ved borgmester Birgit Hansen
kl. 10.15 Konkrete erfaringer med udvikling af nye tilskudsmodeller i andre kommuner /
Klaus Frejo fra IUC
Kl. 11.00 Thisted Kommune / Sydthy Svømme- & Kurbad, Henning Holm
Kl. 11.45 Jammerbugt Kommune, udvalgsformand Helle Bak Andreasen
Kl. 12.30 Let frokost
Kl. 13.15 Idrætscenter Vendsyssel, haldirektør Alex Rasmussen
Kl. 14.00 Paneldebat- Kan en tilskudsmodel animere til at øge aktivitetsniveau og driftsoptimering?
Deltagere: Anders Broholm (V) og Brian Kjær (A) KFU, Birgitte Nielsen DGI Nordjylland,
Børge Jensen, Sæby Svømmebad og Steen Jensen FOU samt Klaus Frejo IUC.
Kl. 15.00 Afrunding.
Tilmelding til undertegnede med oplysninger om navn, repræsentant for og mailadresse senest den 22. november.
Henrik Carlsen, mail kirkevej1@gmail.com
eller
Tommy Thomsen, mail tt@tthomsen.dk

