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”Vejle kommune udvikler fleksible 
idrætsfaciliteter med plads til alle”

9. Februar 2017 



Udviklingsprocessen i årstal? 

2014 – 2015: Halanalyse og kapacitetsanalyse 

2014 – 2016: Involvering af brugere og interessenter

2016: Fastlæggelse af rammebetingelserne

2016: Igangsættelse af udviklingsprocesser i 
henhold til anbefalingerne 

2017 – 2018: Igangsættelse af konkrete udviklingstiltag



Indsatsområder

1. Etablering af en fælles hjemmeside og It platform til styrkelse af 
markedsføringen og tilgængeligheden af de aktiviteter, der finder sted i 
foreningerne og idrætsfaciliteterne.

2. Udvikling af nye tilskudsmodeller på idrætsfacilitetsområdet med brugerbetaling 
til styrkelse af ansvarlighed og optimering af de tilgængelige kapaciteter. 

3. Udvikling af nye procedurer for reservation af lokaler og idrætshaller herunder 
integration af onlinebooking og mulighed for lokalereservationer for ikke 
foreningsorganiserede grupper. 

4. Identificere tiltag, der kan hjælpe og støtte idrætsfaciliteterne og foreningerne 
med igangsættelse af nye innovative aktiviteter

5. Udarbejdelse af ens standarder for kontoplaner og regnskabsprincipper for de 
selvejende idrætsfaciliteter. 



Indsatsområder

6. Sikre nemmere adgang til de kommunale og selvejende idrætshaller 
for selvorganiserede/fleksible grupper. 

7. Kompetenceudvikling af frivillige og ansatte til sikring af videre 
udvikling af idrætsområdet.

8. Renovering og modernisering af idrætshallerne, så de bringes op til 
moderne standard. 

9. Igangsættelse af udviklingsprocesser for Nørremarkshallen og 
Søndermarks hallen i Vejle med henblik på udvikling af stærke lokale 
idrætsmiljøer tilpasset de beboersammensætningen i områderne. 

10. Formulering af udviklingsplaner for alle idrætsfaciliteter med 
udgangspunkt i de nye tilskudsmodeller og minimumskrav med 
størst muligt driftsansvar placeret ved den enkelte facilitet.



Minimumskrav

1. Deltagelse i fælles markedsføringsplatform /hjemmeside til sikring af 
borgerrettet kommunikation. 

2. Transparent lokaleanvendelse til sikring af en optimal lokaleudnyttelse.

3. Fælles anvendelse af bookingsystemer og IT systemer.

4. Økonomiske tilskudsrammer, der tilskynder til mest mulig aktivitet og 
fleksibel anvendelse af kommunens idrætsfaciliteter.

5. Regnskabsaflæggelse i henhold til fælles standarder.

6. Deltagelse i samarbejde på tværs om udvikling af fælles aktiviteter, 
uddannelse, videndeling og udviklingsprojekter.



Administrationsgrundlag

Overordnet stiller Vejle Kommune idrætsfaciliteterne 
gratis til rådighed for godkendte folkeoplysende 
foreninger

• Set i lyset af beslutningen om at fastholde gratis 
idrætshaller til folkeoplysende foreninger er der alene 
tale om justeringer i det eksisterende 
administrationsgrundlag - i forhold foreningernes 
adgang til faciliteterne

• I arbejdsgrupperne har der været enighed om, at en 
fortsættelse af princippet om gratis idrætshaller bør 
suppleres med muligheden for at idømme en forening 
en økonomisk sanktion ved manglende framelding af 
ikke anvendte timer



Administrationsgrundlag

Økonomisk sanktion ved manglende afmelding af faciliteter
• Den økonomiske sanktion ved en forenings manglende afmelding af en reserveret 

idrætsfacilitet udgør 500 kr.
• Afmeldegebyret føres tilbage til idrætsfaciliteten
• Framelding skal ske direkte via Conventus og ledige timer gøres synlige og 

tilgængelige for andre foreninger
• Foreninger modtager én advarsel inden sanktion udløses
• Reglerne skal også gælde for DGI Huset
• Forvaltningen vurderer om speciel opstået situation ikke skal medføre sanktion



Administrationsgrundlag

Aktivitetsmålinger
• Der kan – løbende - foretages målinger af aktiviteter i hallerne, til optimering af 

aktiviteter og udnyttelse af ubemandede idrætsfaciliteter
• Selvejende og selvstyrende idrætsfaciliteter kan efter vurdering og dialog mellem 

forvaltning og idrætsfaciliteten gennemføre periodevise målinger af aktivitetsniveau 
med henblik på en optimering af aktiviteter og udnyttelse af idrætsfaciliteterne



Administrationsgrundlag

Tildeling af haltider
• Tildeling af haltider baseres på foreningens medlemstal i hver idrætsgren – sat i 

forhold til idrættens behov. Forvaltningen kan administrativt tilføje nye idrætsgrene 
som har brug for træningstid i hallerne

• Væsentlig reduktion af medlemmer aktiviteter skal meddeles forvaltningen inden for 
14 dage med henblik på en tilpasning af tildelte timer

• Sårbare grupper og sundhedsorienterede aktiviteter bør medtænkes i principperne 
for tildeling af aktivitetstimer

• Lokale forhold kan medtages i vurderingen af, hvor mange aktive der skal være for at 
”udløse” en haltid



Administrationsgrundlag

Booking
Idrætsfaciliteterne er ansvarlige for at gøre ledig kapacitet synlig og tilgængelig – online 
– for alle brugere.

Adgang til idrætsfaciliteter i dagtimerne
• Der indføres ensartede retningslinjer for reservation og booking af idrætsfaciliteter 

for alle skoler i Vejle Kommune (Conventus bruges - i lighed med foreningerne)
• Ledig haltid i dagtimerne skal gøres tilgængelig for Idræt i dagtimerne og andre 

brugere som ønsker at dyrke idræt på dette tidspunkt
• For at udnytte idrætsfaciliteterne bedre i dagtimerne er der forslag om at der 

udarbejdes en analyse af enkelte skolers behov for haltid – kan der evt. skabes en 
tildelingsmodel, som giver mulighed for faste ugentlige tider til Idræt i dagtimerne 
og foreningsbrug



Administrationsgrundlag

Selvejende og selvstyrende idrætsfaciliteter
• Det skal fortsat være attraktivt at drive selvejende og selvstyrende haller, hvorfor 

princippet om at hallerne, i samarbejde med foreningerne, selv kan fastlægge 
gebyrer for ekstra service og ydelser fastholdes

Regnskabsprincipper
• På baggrund af økonomigruppens tilbagemeldinger udarbejder forvaltningen fælles 

regnskabsprincipper for de selvejende og selvstyrende haller – sker i samarbejde 
med et revisionsfirma og kommunens økonomiafdeling

• Der er interesse for at undersøge mulighederne for fælles regnskabssystemer – for at 
lette arbejdet for bestyrelser og medarbejdere i hallerne



Administrationsgrundlag

Udviklingspulje

Etableres for at understøtte den ønskede udvikling til:
• Ny indretning af lokaler til fleksibel anvendelse af hallerne
• Elektroniske dørlåse og IT systemer til understøttelse af fleksibel anvendelse af 

hallerne
• Indretning af udeområder.
• Kompetenceudvikling af personale, bestyrelser og foreningsledere

Conventus – fuld pakke – til alle foreninger/haller i Vejle Kommune. 
Hvilket betyder at:
• Vejle Kommune stiller administrationsprogrammet Conventus gratis til rådighed 

for alle foreninger og idrætsfaciliteter i Vejle Kommune.
• Alle foreninger og idrætsfaciliteter skal anvende administrationsprogrammet 

Conventus til indberetning af medlemmer, tilskud, aktiviteter og reservationer.
• Vejle Kommune arbejder for at sikre én administrativ platform i form af Conventus

til administration af forenings- og idrætsfacilitetsområdet.



Kommissorium for udviklingsgruppen 
Nørremarkens- og Søndermarken

• Udarbejde udviklingsplaner for Nørremarken og Søndermarkens idrætshaller ud fra 
følgende principper:

• Idrætshallerne skal organiseres som lokale idrætscentre der kan fungere som 
samlingssted og omdrejningspunkt for de lokale beboeres idrætsudøvelse.

• Der skal formuleres en bæredygtig forretningsmodel for de to idrætsfaciliteter, med 
udgangspunkt i beboergruppernes særlige behov.

• Der skal ske en inddragelse og koordinering med områdets øvrige organisationer og 
projektgrupper 

• Der afsættes samlet 50.000 kr. i 2017 til henholdsvis Nørremarkshallen og 
Søndermarkshallen til understøttelse af det igangsatte udviklingsprojekt. Beløbene 
gives som en "pose penge", som de lokale brugerråd kan disponere over til de 
formulerede udviklingsaktiviteter



Nørremarkshallen og Søndermarkshallen

Udviklingsgruppe
• Repræsentant for VIR Leif Jacobsen
• Folkeoplysningsudvalget har udpeget Martin Sikær
• Repræsentanter fra foreninger på Nørremarken og Søndermarken: 

– Torben Nielsen NFS
– Kenneth Smed Søndermarkens Håndbold Klub

• Repræsentanter for Team Idræt og Fritid 
– Thomas Schmidt
– Karin Damgaard

• Repræsentant for skolerne i området: Marianne Iversen Søndermarksskolen, Anders Harfot 
Novaskolen

• Repræsentant for Sundhedsafdelingen
• Repræsentant for tekn.forv. byudvikling

– (Bente Melgaard, Løget området)

• Repræsentant integration – helhedsplan Boliv Vejle
– Ulla Varneskov
– Pia Junker, Nørremarken
– Henrik Øllegaard Thomsen



Visioner for de to processer

Nørremarkshallen
”Hallen tilbage til lokalområdet”
• Fokus på indendørs omgivelser (kort sigt) 
• Fokus på udendørsarealer (kort og lang sigt) 
• Aktiviteter og synlighed (kort sigt) 
• Kompetenceudvikling (lang sigt) 
Søndermarkshallen 
Fælles ejerskab til hallen og omegn/hallen som midtpunkt i Søndermarken
• Organisering (lang sigt) 
• Fokus på indendørs renovering (kort sigt) 
• Fokus på synlighed (kort sigt) 
• Fokus på udendørs tiltag (lang sigt) 
• Fysiske omgivelser (lang sigt) 
• Retningslinjer for indretningsmæssige ændringer i hallen (kort sigt) 



Udvikling af individuelle haller

Kommissorium
Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle idrætshaller i Vejle 
kommune med udgangspunkt i følgende: 
• Hallernes kategorisering og forventet fremtidige rolle og funktion. 
• De revidererede retningslinjer og minimumskrav til hallerne. 
• Hallernes bygningsmæssige stand og indretning. 
• Hallernes organisering og drift. 
• Hallernes udbud af aktiviteter i forhold til befolkningens fremtidige 

idrætsvaner. 
• Hallernes markedsføring og brug af IT værktøjer.
• Hallernes kapacitetsudnyttelse.

Udviklingsplanerne danner grundlag for Vejle Kommunes og 
idrætsfaciliteternes arbejde med den samlede udvikling af området. 



Udviklingsprocesser

• Der afsættes 80.000 kr. (foreløbigt i 2017) beløb til gennemførelse af 
udviklingsplaner for:

– De kommunale Vejle by haller

– Hallerne i Give 

– Øster Starup Hallen

– Thyregod Fritidscenter 

– Workshop for idrætshallerne i Givskud og Gadbjerg



Investeringer og projekter 

• Der afsættes 155.000 kr. i 2017 og 155.000 kr. i 2018 til finansiering af den 
fulde Conventus pakke (bookingsystem) incl. udvikling af "pakken" for alle 
foreninger og idrætsfaciliteter - varig driftsudgift på 155.000 kr. årligt er 
ikke finansieret.

• Der afsættes 400.000 kr. til elektroniske dørlåse og IT systemer, så det 
findes i alle idrætshaller, både kommunale, selvejende- og selvstyrende 
haller, til understøttelse af flexibel brug af faciliteterne.

• Der indføres et fælles regnskabssystem for de selvejende- og selvstyrende 
haller.



Udviklingspulje

• Der afsættes et engangsbeløb på 160.000 kr. i 2017 til en 
udviklingspulje, som kan understøtte nye tiltag som:

• indretning af lokaler til flexibel anvendelse

• kompetenceudvikling af bestyrelser, personale og foreningsledere

• langsigtet udviklingsproces på idrætsfacilitetsområdet, herunder arbejde for at få 
flere selvstyrehaller



Spørgsmål 


