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Sagsfremstilling
Tilskud til idrætshaller og –centre skal gennemgå en harmonisering. I den anledning har
repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget og administrationen haft møder med de hal-
ler/centre, der i dag modtager en eller anden form for tilskud.

Udgangspunktet for møderne var:
Der gives i fremtiden helt eller delvis tilskud svarende til de ydelser, som hallerne har
på lån, der er optaget senest i 2006. Dette ud fra den filosofi, at det skal være muligt at
drive en gældfri hal.
Der gives et tilskud på 140.000 kr. til Skjern Friluftsbad, Lem Svømmehal og Spjald
Svømmehal.
Der gives tilskud til svømmehallerne i Ringkøbing, Videbæk, Tarm og Hvide Sande.
Det er alene driftstilskud, der indgår i drøftelserne, idet kommunens betaling for ydelser
som f. eks. leje af lokaler, skolernes brug af haller og svømmehaller, holdes udenfor.
Disse ydelser forhandles/afgøres i de respektive fagudvalg.
Eventuelle fremtidige anlægsinvesteringer i haller i de 5 centerbyer, skal sendes frem
som ønsker i forbindelse med kommunens budgetlægning.
Ved anlægs- eller større renoveringsopgaver i haller i de mindre byer, kan der være tale
om en forhandling om et krone til krone tilskud med et loft.
Hvis hallerne ønsker at benytte ”Holmsland-modellen” vil hele provenuet komme den
pågældende hal til gode.
En aftrapning af driftstilskuddet vil skulle fordeles over 2008-2010, således det er helt
på plads med udgangen af 2010.

Hal Tilskud i
2007

Ydelser i
2006

Forslag til nye til-
skud

Besparelse

Dejbjerglund 180.800 kr. 180.000 kr. 140.000 kr. 40.000 kr.
Holmsland Kul-
turcenter 331.000 kr. 170.000 kr. Afventer forhandling 160.000 kr.
Hvide Sande
Hallen 581.000 kr. 0 kr. 581.000 kr. 0 kr.
Idrætscentret i
Tarm 1.367.000 kr. 2.900.005 kr. 1.367.000 kr. 0 kr.
Lem Svømmehal 139.500 kr. 0 kr. 140.000 kr. 0 kr.
ROFI 2.575.079 kr. 1.370.605 kr. Under forhandling 0 kr.
Skjern Kultur-
center 1.464.364 kr. 1.206.837 kr.

Under forhandling.
Afklaring af betaling

for svømmeundervis-
ning

100.000 kr.

Spjald Fritids-
center 1.081.800 kr. 408.102 kr. 681.800 kr. 400.000 kr.
Vorgod-Barde
Hallen

573.500 kr. 444.163 kr. 293.500 kr. 280.000 kr.

Troldhede Kul-
tur- og Fritids-
center

716.800 kr. 295.940 kr. 316.800 kr. 400.000 kr.

Videbæk
Idræts- og Fri-
tidscenter 2.194.600 kr. 1.672.000 kr. 2.194.600 kr. 0 kr.
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Administrative oplysninger
Siden mødet med hallerne har administrationen modtaget nye oplysninger fra Vorgod-Barde
Hallen om størrelsen på deres ydelser. Det beløb der var oplyst, drejede sig alene om et lån
i Nykredit. Ydelsen var på 295.963 kr.

Derudover er der et banklån, som er optaget til renovering af hallen. Der er aftalt en fast
ydelse på 114.000 kr., hvorfor løbetiden vil afhænge af renten.

Der er et lån hos DGI med en restløbetid på 7 år. Der betales 20.000 kr. årligt. Endelig er
der optaget et nyt banklån til køb af pavillon med en løbetid på 16 år. Ydelsen er på 14.200
kr. årligt.

Ydelsen er rettet i skemaet ovenfor, men forhandlingsresultatet er ud fra det forkerte
grundlag.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Kultur- og Fritidsudvalget er ifølge Byrådsbeslutning forpligtet til at finde en besparelse på
området på 1,3 mio. kr.

Indstilling
Administrationen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om at tage stilling til, om de foreslåede
besparelser skal indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler,
at der i fremtiden gives helt eller delvis tilskud svarende til de ydelser, som hallerne har
på lån, der er optaget senest i 2006. Dette ud fra den filosofi, at det skal være muligt at
drive en gældfri hal
at der gives et tilskud på 140.000 kr. til Skjern Friluftsbad, Lem Svømmehal og Spjald
Svømmehal
at der gives tilskud til svømmehallerne i Ringkøbing, Videbæk, Tarm og Hvide Sande
at det alene er driftstilskud, der indgår i drøftelserne, idet kommunens betaling for ydel-
ser som f.eks. leje af lokaler, skolernes brug af haller og svømmehaller, holdes udenfor.
Disse ydelser forhandles/afgøres i de respektive fagudvalg
at eventuelle fremtidige anlægsinvesteringer i haller i de 5 centerbyer skal sendes frem
som ønsker og med vedlagt finansieringsforslag i forbindelse med kommunens budget-
lægning
at der ved anlægs- eller større renoveringsopgaver i haller i de mindre byer, kan være
tale om en forhandling om et krone til krone tilskud med et loft
at hvis hallerne ønsker at benytte ”Holmsland-modellen” vil hele provenuet komme den
pågældende hal til gode
at en aftrapning af driftstilskuddet vil skulle fordeles over 2008-2010, således det er
helt på plads med udgangen af 2009.

På baggrund heraf anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget forslaget i tabellen med følgende
ændringer til ”forslag til nye tilskud”:
Holmsland Kulturcenter 192.000 kr.
Spjald Fritidscenter 698.000 kr.
Vorgod-Barde Hallen 427.000 kr.
Hoven Hallen 75.000 kr.
Troldhede Kultur- og Fritidscenter 296.000 kr.
Dejbjerglund 180.000 kr.
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Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der igangsættes en særlig vurdering af tilskud til
omklædningsrum.

For så vidt angår ROFI-Centret igangsættes en særskilt forhandling med henblik på forlæn-
gelse/afløsning af den nuværende garanti- og hensigtserklæring.

For så vidt angår Skjern Kulturcenter igangsættes forhandling. Børn- og Familieudvalget
anmodes om at forholde sig til tilrettelæggelsen af svømmeundervisningen i Skjern-
området.

Der optages forhandling med haller i Ringkøbing-området om vilkårene for at nedfase time-
prisen til 430 kr. over 3 år med 66% tilskud i 2008 og 33% i 2009 fra differencen fra 430
kr. og op til nuværende halpriser.

Linda Nielsen tager forbehold for så vidt angår forslag til ny tilskud, idet hun mener sagen
bør afvente drøftelse med ROFI-Centret og Skjern Kulturcenter.

Det besluttedes at drøfte bestyrelsesrepræsentation i hallerne på næste møde i Kultur- og
Fritidsudvalget.

Under henvisning til de politiske gruppers signaler på Strukturseminaret i Nymindegab an-
befaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at sagen oversendes til budgetdrøftelserne med
henblik på, at sikre det samlede Byråd overblik over harmoniserings- og besparelsesinitiati-
verne på fritidsområdet set i forhold til den aktuelle budgetsituation.

Bilag
Ingen.

Beslutning
Linda Nielsen stillede forslag om, at sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget til
fornyet overvejelse og indstilling, når resultatet af forhandlingerne med ROFI-Centret og
Skjern Kulturcenter foreligger.
For dette forslag stemte Linda Nielsen, Marianne Kamp, Karsten Sørensen, Lene D. Nørlund
og Niels Rasmussen, medens 22 stemte imod.

Ole Iversen stillede forslag om, at implementeringstiden øges fra 3 år til 5 år. For dette for-
slag stemte Ole Iversen, Claus Meiner og Erik Nielsen, medens 24 stemte imod.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling stemte Torben Nørregaard, Hans Østergaard,
Bertel Jensen, Peder Christensen, Jørgen Andersen, Peder Sørensen og Ejner Højmark me-
dens 15 stemte imod. Linda Nielsen, Marianne Kamp, Karsten Sørensen, Lene d. Nørlund,
Niels Rasmussen undlod at stemme.

Herefter godkendte 15 medlemmer Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger. Peder Sørensen,
Ejner Højmark, Bertel Jensen, Peder Christensen, Hans Østergaard og Torben Nørregaard
stemte imod, medens Jørgen Andersen, Linda Nielsen, Marianne Kamp, Karsten Sørensen,
Lene D. Nørlund og Niels Rasmussen undlod at stemme.

Kent Skaanning var fraværende ved sagens behandling.
Ernst Korshøj deltog ikke i sagens behandling.


