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Nedenstående invitationen med tilhørende bilag er sendt til alle fonds, selvejende og større kommunale idrætsanlæg, 
samt byrådet, folkeoplysningsudvalget, forvaltningen på området og øvrige med interesse for at udvikle fritidsfaciliteterne i 
kommunen. 
 
På vedhæftede bilag har vi fornøjelsen at invitere dig og din bestyrelse til et seminar hvor vi vil sætte fokus på, hvordan 
idrætsanlæggene kan udvikle sig til fremtidens behov.  
 
Ligeledes ønsker vi at sætte spørgsmål ved om tilskudsstrukturen kan ændres fra en statisk til en dynamisk model og 
hvordan vi kan spille hinanden bedre. 
 
Deltagelsen er gratis, du og din bestyrelse behøver blot at tilmelde dig senest den 22. november. 
 
Håber vi ses til nogle inspirerende timer lørdag den 30. november kl. 10.00 – 15.15 i Iscenter Nord – på 1. sal med 
indgang ved hallens nordgavl. 
 
Formanden for FUF, Henrik Carlsen har disse bemærkninger til det kommende seminar: 
Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der flere gange været gjort forsøg på at lave en haltilskudsmodel, men 
hver gang er det af politiske årsager taget af bordet., og man er faldet tilbage til at give uændrede tilskud, som i de tre 
gamle kommuner. Dette selvom meget har ændret sig over de seneste 12 år og specielt efter byrådet i 2018 vedtog en ny 
Folkeoplysningsordning, som kun tilgodeser visse haller og fritidsfaciliteter. 

Vi har hele tiden ønsket en gennemskuelig tilskudsordning, hvor kriterierne for kommunalt haltilskud var tydelige og 
ensartede. At der af forskellige årsager naturligvis er forskel på anlæggenes beskaffenhed og placering, bør afklares med 
et tidsbestemt politisk begrundet tilskud. Da kommunen på 12. år kører videre med fastlåste milliontilskud på området, har 
man i høj grad forhindret udvikling og kreativitet. Mange af kommunens fritidsanlæg er ikke længere tidssvarende og en 
låst tilskudsmodel, som end ikke er politisk afklaret, animerer ikke til nye anlæg. 

Derfor bør man nytænke og omprioritere de eksisterende rammer. Udviklingsseminaret sætter fokus på, hvad andre 
kommuner med succes har gjort, når faciliteter er opgraderet og fulgt med de nye behov. 

Nye former for fritidsaktiviteter har de seneste år vundet indpas, hvor ikke foreningslivet længere er omdrejningspunktet 
og nye aktivitetsformer og faciliteter er tidens krav, mens vore faciliteter grundet fastlåst haltilskudsordning ikke altid har 
kunnet tilpasse sig i uvished om fremtidig økonomi. 

Gennemskuelighed og lighed i enhver form for tilskud, naturligvis med mulighed for politisk begrundede prioriteter, bør 
være en selvfølge. Vi håber, en åben debat imellem parterne, tilført inspiration udefra, kan sætte gang i en positiv proces, 
som kan føre til løbende opgradering af vore mange faciliteter til glæde for kommunens borgere.  
Hvert år modtager fritidsfaciliteterne cirka 30 millioner kroner, tildelt efter årtiers gamle og vidt forskellige aftaler. Kan 
samme midler bruges bedre? 
 
Formanden for Idrætssamvirket Tommy Thomsen supplerer med nedenstående kommentar: 
Vi håber med udviklingseminariet at få kastet nyt lys over, hvordan en tilskudsmodel til halområdet ligestiller alle. Et 
tilskud baseret på objektive kriterier der sikrer et økonomisk grundlag for drift af faciliteterne hvor ingen trues af lukninger. 
 
En tilskudsmodel der tilskynder foreninger og anlæg til at løbe nye aktiviteter i gang og som muliggør udviklende tiltage, 
der matcher kommunens visioner og politik på området. 

Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte sidste år en omlægning af tilskuddene til foreningerne, hvor bl.a. gamle særaftaler 
blev opsagt og indført gebyrbetaling for brug af lokaler i selvejende haller.  
Med den nye Folkeoplysningsordning har kommunen givet foreningslivet nye retninger for, hvad man politisk vil prioritere 
og værdsætte, hvilket i den grad savnes på facilitetsområdet  
 
Den kommunale støtte til idrætsforeningerne og idrætsanlæggene er to sider af samme sag. Hvis ikke der er en naturlig 
balance mellem disse to forhold, kan der let opstå et misforhold, som hindrer mange potentielle udviklingsmuligheder.  

 
Henrik Carlsen, formand for FUF                                                        Tommy Thomsen, formand for Idrætssamvirket  


