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Beslutning: HIF Fodbold ansøger om at etablere foreningsfitness i Hareskovhallen
Sagsnr. i ESDH:
19/7510
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Hareskov IF - Fodbold har ansøgt om at få anvist adgang til det tidligere ”Kondirum” i
Hareskovhallen for en periode på mindst 5 år, med det formål at kunne etablere foreningsfitness.
Sagsfremstilling
HIF - Fodbold har fremsendt en ansøgning om at kunne etablere et tilbud om foreningsfitness i
Hareskovhallen. Tilbuddet vil kunne blive etableret med støtte fra ”Bevæg Dig For Livet”, som er
et samarbejde mellem DIF og DGI.
Projektet skal medvirke til at øge udbuddet af idrætsaktiviteter i Hareskov, og dermed bidrage til
ambitionen om at få flere til at være fysisk aktive og samtidigt engageret i det lokale foreningsliv.
Der har tidligere været et motionsrum i tilknytning til Hareskovhallen, som blev drevet på frivillig
basis. Motionsrummet blev lukket pga. manglende vedligeholdelse og en ikke eksisterende
organisering omkring brugen af rummet og udstyret. Rummet bruges i dag alene til, at nogle få
medlemmer at badmintonklubben spiller bordtennis en gang om ugen.
Klubben har fået tilsagn om et lån fra ”Bevæg Dig For Livet” til indkøb af udstyr, samt støtte til
rådgivning, uddannelse af instruktører etc. Lånetilsagnet er betinget af, at foreningen har rådighed
over lokalet i mindst 5 år, svarende til tilbagebetalingsperioden for det ydede lån.
Formelt set anvises kommunale faciliteter til foreningernes folkeoplysende virksomhed af Byrådet
for et år ad gangen, men praksis viser, at de fleste faciliteter anvises til ”permanent” brug. Det
konkrete projekt forudsætter dog, at Byrådet konkret godkender, at lokalet anvises til HIF - Fodbold
for en periode på mindst 5 år.
Økonomiske konsekvenser
Initiativet betyder ingen umiddelbare merudgifter. Rengøringen forventer ingen merudgifter, og
HIF rengør selv maskiner og udstyr. Udgifter til lys og varme forventes umiddelbart ikke at stige,
da de nye aktiviteter vil blive afviklet inden for Hareskovhallens nuværende åbningstid.
Borgerinddragelse
Der har været dialog med Hareskovhallens øvrige primære brugere. Disponering af lokalet til
Foreningsfitness vil medføre enkelte interne lokalemæssige tilpasninger, som alle brugere er
indforstået med.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Det videre forløb
Sagen videresendes til ØU og afgøres endeligt i Byrådet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,

Folkeoplysningsudvalget 10-09-2019

-

at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet, at ”Kondirummet” i Hareskovhallen
anvises til HIF - Fodbold i en 5 årig periode for, at etablere et tilbud om foreningsfitness i et
samarbejde med ”Bevæg Dig For Livet”.
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