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1.

Teknik- og Miljøudvalgets møde med Fritidsrådet.
Udvalget ønsker Fritidsrådets ønsker og kommentarer til, hvad udvalget skal prioritere det
kommende år indenfor udvalgets ressortområde.

Fritidsrådet har fremsendt følgende emner til drøftelse:
-

Pulje til energioptimerende tiltag i egne foreningslokaler
Oversigt over antal fodboldbaner i Vesthimmerlands Kommune
Opkrævning for gadebelysning ved fx selvejende institutioner
Overdragelse af ejendomme til teknisk forvaltning
Drift af lysanlæg ved fodboldbaner
Drift af boldbaner og andre udendørs anlæg
Snerydning på parkeringspladser

Velkomst ved Uffe Bro. Kort orientering om formål med møde, oplæg til at komme med ønsker, forbedringer
mv., som efterfølgende kan komme med til behandling i budgetlægningen
Poul Erik uddybede de fremsendte emner. Puljer til energioptimering i selvejende institutioner,
findes de også til foreninger med egne bygninger?
Uffe: Puljen er til kommunale bygninger og selvejende haller. Men har ikke nok kendskab til
puljen. En renovering kan jo medføre mindre driftsudgifter.
Forslag fra Asger om det måske er muligt at tænke puljerne sammen fra Kultur og Teknik.
Anne Marie: Kan være interessant at tænke puljerne sammen. Interesse i at nedbringe
driftsudgifterne også i foreningens egne bygninger.
Oversigt over fodboldbaner i kommunen.
Poul Erik mener der er baner, som bliver klippet hvor benyttelsen ikke er særlig stor.
Rasmus: Vi har en oversigt. Anja har undersøgt, hvor meget banerne benyttes. I kan få listen.
Anne Marie: Det er en fælles opgave, så godt med en dialog, hvis nogle baner ikke skal
vedligeholdes mere.
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Poul Erik: Pjece over vedligehold af baner trænger til at blive opdateret. Kontaktnummere skal
ajourføres. Nogle klubber vedligeholder selv baner (Farsø og Aars).
Ole: Prisen for klubberne er den samme enten klubberne selv vedligeholder eller kommunen
vedligeholder banerne.
Opkrævning for gadebelysning ved fx selvejende institutioner.
Poul Erik.: Gade belysning – der er noget forvirring omkring betaling for gadelys. Klubber og
selvejende institutioner skal selv betale for lys på p-pladser ved haller. Blandt andet Idrætscenter
Østermarken betaler for hele P-pladsen.
Rasmus: Vi er opmærksomme på, at nogle steder har det forsat kørt ud på gadelysene. Det er nu
ændret. Som udgangspunkt skal man betale som egne pladser.
Niels: For 3-4 år siden fandt man ud af, at foreningerne selv skal betale. Der er nok stadig nogle
grå zoner.
Poul Erik mener, at der er skubbet et beløb fra teknisk område og til Kultur, hvor foreningerne så
søger tilskud til belysningen.
Anne Marie: Der mangler oplysninger omkring, hvornår foreninger selv betaler, og kultur evt. skal
yde tilskud.
Uffe opfordrer til, at kultur holder et møde med Drift og Anlæg omkring håndtering af
belysningen.
Drift af lysanlæg ved fodboldbaner.
Poul Erik: Drift af lysanlæg på fodboldbaner er overdraget til klubberne. De har fået at vide, at de
ikke må sælge lysanlæggene.
Anne Marie: Vi ved, der er lysanlæg, som ikke bliver tjekket. Burde stille kræv om tjek.
Uffe opfordrer til at tage det med på møde med Drift og Anlæg.
Overdragelse af ejendomme til teknisk forvaltning.
Poul Erik: Nogle ejendomme, som bliver brugt til folkeoplysende formål, er placeret i Teknisk og
andre i Kultur. Der er eksempler på, at driften er forskellig.
Thomas synes at Kultur mangler indsigt i om driftsudgifterne er hensigtsmæssige. Har ikke
kompetence til at vurdere udgifterne. Har ca. 5 ejendomme, hvor Kultur betaler udgifterne til.
Ole: Vi vil gerne arbejde sammen med Kultur og Fritid for en afklaring. Også om husene kan
bruges mere hensigtsmæssigt. Der er stadig forskel/levn fra de 4 gamle kommuner.
Sammenlignelige ting bør være i samme forvaltning.
Poul Erik nævner et eksempel på et hus i Aars på 50 m2. med driftsudgifter på 30-40.000 årlig.
Anne Marie: Kan vi ikke finde anden placering af den klub, og dermed spare udgifterne.
Drift af boldbaner og andre udendørs anlæg
Poul Erik: Boldbaner er kommunal drift. Andre udendørs anlæg bruges også til idræt fx BMX,
rideklub, tennis osv. Kultur yder ikke tilskud til udendørs anlæg, dog ydes der tilskud til nogle
ting. Synes der er forskel på fodboldklubber og andre udendørs anlæg.
Anne Marie: Der ydes tilskud til rideklubber. Tennis baner, BMX baner osv. – er man forpligtige
som kommune til at yde tilskud til dem? En problemstilling, som vi skal forholde os til i Kultur og
Fritid.
Snerydning på parkeringspladser.
Poul Erik: Snerydning på p-pladser. Det sker først, når brugerne kommer. Derfor svært at få
sneen væk fx ved tennisklubben (Sports Alle 6). Sneen bliver ikke ryddet, hvilket er et problem,
da huset også benyttes af handicappede, som har svært ved at komme til.
Rasmus: Der bliver ryddet på de store pladser i hovedbyerne. Ikke kendskab til tennisklubbens pplads. Vi undersøger.
Thomas nævner, at hallerne har samme problem. Bliver først ryddet, når brugerne er kommet.
Herefter en snak omkring kunststofbaner.
Poul Erik nævner, at der er meget snak omkring kunststof baner. Miljø, vandafgift osv.
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Anne Marie spørger til at ny bane i Løgstør bliver etableret som en kommunal bane. Skal den så
overgå til klubben? Er klubben klar over udgiften til fx spildevand. Vigtig at kommunen er i dialog
med klubben.
Ole: Overgår ikke til klubben. Men der skal laves en driftsaftale med klubben, så klubben afholder
udgifterne.
Thomas: Kunststof banerne ligger på kommunal jord. Hvad hvis der på sigt kommer krav om
membran under banerne?
Flemming: Det krav vil komme allerede i byggefasen. Vi undersøger miljø kravene inden
tilladelsen gives.
Niels: Forskel på anlæg af kunststofbanerne. I Aars og Farsø har klubberne selv drift og
etableringen. I Løgstør er det kommunen som etablerer banen.
Poul Erik nævner, at det generelt skal sikres, at driften er i orden inden et anlæg går i gang.
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