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Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. rammer og vilkår for brug af kunstgræsbaner
Baggrund
Kultur og Fritid har i løbet af 2018 modtaget flere henvendelser vedr. mulighederne for at benytte/låne
kunstgræsbanerne i henholdsvis Farsø og Aars.
Herudover arbejdes der også på etablering af en kunstgræsbane i Løgstør, som også gør emnet aktuelt.
Emnet blev også drøftet på dialogmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet i foråret 2018.
Her blev følgende aftalt:
Tilgængelighed og udgiftsniveau til kunstgræsbaner drøftes videre, der opstilles evt. retningslinjer ud fra
et lighedsprincip. Forvaltningen arbejder videre med forslag til retningslinjer.
På denne baggrund besluttede Fritidsrådet den 13. september 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe med
det formål at drøfte rammer og vilkår for brugen af kunstgræsbaner i Vesthimmerland.
Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen består af følgende:
Poul Erik Pedersen, Formand for Fritidsrådet
Søren Bruun Sørensen, Næstformand for Fritidsrådet
Anja Bak, projektleder, Trafik og Grønne områder
René Lundgaard Østerheden, Foreningskonsulent, Kultur og Fritid
Kunstgræsbaner i Vesthimmerland
Der er på nuværende tidspunkt etableret kunstgræsbaner i Farsø og Aars.
Der arbejdes på etablering af flytning af det samlede baneanlæg i Løgstør, hvor der også påtænkes
etableret en kunstgræsbane.
Godkendelse af kommissorium
Præsenteret til godkendelse i Fritidsrådet 31. oktober 2018.
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Arbejdsgruppens opgave
Det er overordnet set arbejdsgruppens opgave at afdække under hvilke rammer og vilkår foreningerne
kan benytte kunstgræsbanerne. Der vurderes behov for et regelsæt, der tilgodeser divergerende hensyn
generelt for foreninger, der har brug for at benytte kunstgræsbanerne.
For at kunne gøre dette, er det væsentligt at forholdene omkring leje af banerne i dag afdækkes. Derfor
skal følgende spørgsmål afklares:
 Banernes ejerforhold?
 Hvem udlejer banerne? Og på hvilke vilkår?
 Hvad koster det at leje banerne?
 Hvilke tider er det muligt at få?
 Kan der bookes faste tider?
 Ud fra hvilke vilkår fordeles tiderne på banerne?
 Er der er frist for at søge om træningstider på banerne?
Med afsæt i hvordan forholdene er i dag, er det arbejdsgruppens opgave at vurdere, hvorvidt rammer og
vilkår for foreningernes brug af banerne er til gavn for foreningerne, eller om de giver anledning til en
skævvridning af foreningernes muligheder for at benytte kunstgræsbanerne.
I dette arbejde kan følgende spørgsmål tages med i overvejelserne:
- Kan Vesthimmerlands Kommune som finansiel hovedbidragsyder til etableringen af banerne
fastsætte krav for de folkeoplysende foreningernes brug af banerne?
- Er det optimalt at det er henholdsvis Farsø-Ullits IK og Aars IK som står for udleje af banerne, og
ikke banens ejer?
- Kan udleje af banerne optimeres ved at integrere dem i den almindelige sæsonansøgning, som
foregår i april via Vesthimmerlands Kommunes foreningsportal?
Arbejdet skal danne grundlag for, at der udarbejdes et udkast til retningslinjer for foreningernes vilkår og
rammer for at benytte kunstgræsbanerne.
Det er vigtigt at de to støtteforeninger, Farsø-Ullits IK og Aars IK inddrages i processen forud for at retningslinjerne forelægges Fritidsrådet.
Tidsplan
Arbejdet igangsættes i december 2018, og det forventes at kunne fremlægge et forslag til Fritidsrådet i
foråret 2019.
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