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Banernes ejerforhold? Svar: Banerne ejes og driftes af FUIK og AIK. Banerne er placeret på
kommunalejet areal.
Hvem udlejer banerne? Og på hvilke vilkår? Svar: Støtteforeningerne i Farsø og Aars udlejer 100% til
henholdsvis FUIK og AIK. Klubberne står herefter for udleje til 3. part. Indtægter fra udleje til 3. part går
ubeskåret til klubberne, hvorfor de har interesse i at udleje til 3. part. Vilkårene er ens i begge klubber.
Hvad koster det at leje banerne? Svar: For klubber hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune er
prisen 500 kr./time u. lys. (lys: 100 kr., Kamplys: 200 kr., omklædningsrum: 100 kr./stk.). Foreningerne
som ikke er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune skal betale 750 kr./time.
Hvilke tider er det muligt at få? Svar: Som udgangspunkt har FUIK og AIK førsteret til tider, da de er
eneste lejere af støtteforeningerne. Klubber har dog interesse i at udleje banen til 3. part for selv at få
en indtægt. Derfor er alle tider til drøftelse, og klubberne vil gøre meget for at få plads til andre.
Kan der bookes faste tider? Svar: Ja, det forekommer allerede både i Farsø og Aars.
Ud fra hvilke vilkår fordeles tiderne på banerne? Svar: Ungdomsspillere først, derefter seniorspillere.
Er der frist for at søge om træningstider på banerne? Svar: Som udgangspunkt nej, men jo tættere man
kommer på den forespurgte dato, jo mindre er chancen for, at det er muligt at flytte/aflyse hold.

Kan Vesthimmerlands Kommune som finansiel hovedbidragsyder til etableringen af banerne fastsætte
krav for de folkeoplysende foreningers brug af banerne? Svar: Nej, det er ikke muligt.
Støtteforeningerne ejer banerne og der ydes ikke hverken driftstilskud eller tilskud til leje af banerne
Er det optimalt, at det er henholdsvis FUIK og AIK, som står for udleje af banerne, og ikke banens ejer?
Svar: FUIK og AIK oplyser, at de gør, hvad der er muligt for at flytte deres egne træningstider, såfremt
der er forespørgsler på tiderne. Det er i FUIK og AIK’s interesse, da de derved får en indtægt, og derfor
strækker sig ret langt for at gøre plads til andre foreninger.
Kan udleje af banerne optimeres ved at integrere dem i den almindelige sæsonansøgning, som foregår
i april via Vesthimmerlands Kommunes foreningsportal? Svar: Det er muligt, men det kræver, at
kommunen får tilladelse til at overtage bookingansvaret fra støtteforeningerne/klubberne – dette vil
samtidigt øge administrationens arbejde. Foreningerne har også selv mulighed for at lægge
kunstgræsbanen på Winkas, men som tingene er nu, benytter klubberne Google Calender via deres
egne hjemmesider.
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Forslag til spilleregler omkring kunstgræsbaner i Vesthimmerlands Kommune
Sådan forholder det sig pt.:
-

Der opereres med samme ejerforhold, timepriser og retningslinjer for kunstgræsbanerne.
Støtteforeningerne ejer banerne og lejer 100 % ud til FUIK og AIK.
Klubberne står for udleje til 3. part.
Timeprisen for leje af banerne er 500 kr. uden lys og omklædningsfaciliteter for foreninger i Vesthimmerlands
Kommune.

Forslag til forbedringer:
-

Tydeliggør mulighederne for leje af kunstgræsbanerne – både enkelt- og sæsonbookinger.
Minimere mængden af mikroplast fra banerne som overføres til naturen.
Fastsætte en dato for sidste frist for bookinger til højsæsonen.
Det påhviler Vesthimmerlands Kommune at sikre, at kunstgræsbanen i Løgstør opererer efter samme timepriser
og retningslinjer som banerne i Aars og Farsø.

Der søges enighed om forslaget med kunstgræsbanernes 1. og 2. part (støtteforeninger og FUIK, AIK og LIF).
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