Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

KFan-101
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

Anne Marie og Mia

2020

2021

4.000

4.000

4.000

4.000

2022

2023

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Hal 3 i Aars

Profitcenter & F3-niveau

9205000000 og F:3 3.18

Beskrivelse:
Aars Håndboldklub, Aars Gymnastikforening og Aars Badmintonklub fremsender ønske om at prioritere
byggeri af en ny hal i Aars – ønsket blev fremsendt første gang til budget 2019.
Foreningerne bemærker en fælles udfordring ift. mangle på haltid til såvel bredde- som elitetræning.
Foreningerne bemærker yderligere, at det er meget glædeligt, at de kan konstatere fremgang i tilslutningen til
idrætten i Aars. Men samtidig beklageligt, at de ikke kan tilbyde tilstrækkelig træningsmængde i byens haller.
Det oplyses, at alle 3 klubber går mod strømmen med markant medlemsfremgang, og det vil man i klubberne
gøre alt for at udbygge de kommende år
Det fremgår af ansøgningen, at man ønsker en ny hal i Aars Vest, som kan bygges i nærmeste fremtid.
Men, grundet de nuværende udfordringer med manglende haltid i Aars by anbefales en løsning med lavest
mulige årlige driftsudgifter. Derfor anbefales en opførelse af en multifunktionel hal 3 i Idrætscenter
Østermarken med mobile skillevægge, således at hallen vil kunne benyttes af mange af byens foreninger.
Yderligere bemærker klubberne, at samfundet udfordres af en voksende gruppe ældre, som i
selvorganiserede grupper mangler mulighed for haltid til indendørs aktiviteter. Dette sammen med et øget
pres i dagtimerne fra byens skoler/institutioner giver basis for øget halkapacitet i Aars by.
Det tilkendegives, at alle byens brugere af Østermark hallen har været inviteret til møde om drøftelse af
mangel på haltid.
I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. juni 2018 blev ønsket fremsendt som et
anlægsønske til overslagsårene og fordelt med 4,0 mio. kr. i 2020 og 2021 – i alt 8,0 mio. kr.

Bemærkning fra forvaltningen:
Teknisk afdeling har oplyst, at der skal regnes med omkring 8.000 – 10.000 kr. pr. m2 – til sammenligning er
Ullits Minihal 800 m2. Der foreligger ikke nærmere beregning herfor.
Forvaltningen har siden arbejdet med hal-kapacitet i kommunen, der kan derfor henvises til særskilt punkt
omhandlende hal-kapacitets-analyse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2019.
Forslaget har ikke direkte afledt driftsudgifter.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:
Medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for vores borgere.
Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning særligt i området Aars – i mindre grad ved at
stille faciliteter til rådighed.
Fremme muligheder for kommunens børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Projektering og etablering sker i tæt samarbejde med det Tekniske område.
Konsekvenser for service til borgerne:
Foreningerne ønsker smidige og acceptable løsninger for deres brugere og samtidig udvikling af deres tilbud.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

