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Mulighed for selveje i Klank
Indledningsvist blev redegjort for formålet med mødet. I forlængelse af, at Lars Jørgensen går
på pension, er der mulighed for at tænke nye ordninger på Idrætsområde Skanderborg, og i
den forbindelse afklares en række muligheder, fordele og ulemper.
En af disse muligheder er øget selveje, da der er gode erfaringer i øvrigt i Skanderborg
Kommune med dette, og det kan bidrage positivt til udvikling og engagement og dermed
lægger sig tæt op ad kommunens DNA.
Der blev redegjort for den foreløbige model, der er aftalt med medarbejderne. Fælleden og
Entreprenørgården overtager opgaverne, de er allerede i “branchen” og har allerede i et vist
omfang opgaverne eller lignende opgaver. I den forbindelse er det aftalt med medarbejderne,
at de har samme faste tilhørssted, men med ordningen er der mulighed for at trække på
eksperthjælp på tværs.
Hovedformanden for GFS (Galten Forenede Sportsklubber) havde forud for mødet talt med
bestyrelsen. Der er ikke for øjeblikket stemning for selveje. Det er oplevelsen, at det fungerer
rigtigt godt i dag med kommunen som ejer og drifter, og det er svært at se, hvad der yderligere
kan opnås ved en selveje-model, udover en masse yderligere arbejde.
Klank Svømmehal er derimod helt grundlæggende tænkt som selvejende. Der var enighed om
at der ville være synergi mellem hal og en evt. svømmehal.
Fra lokal side blev der gjort opmærksom på, at man måske ikke var klar over, at Lars
Jørgensen havde mange andre steder og tværgående opgaver, som bare “tilfældigvis” blev
udført med udgangspunkt i Klank. Det kan derfor opleves som en forringelse, at Lars
Jørgensen nu “deles” ud på forskellige funktioner. Det er vigtigt at få kommunikeret ud, at
Palle Laursen er den nye hovedkontakt i Klank, og at han fortsat vil have sin gang på stedet.
Hovedkonklusionen var, at der ikke pt er en parathed til at arbejde med selveje, som vil kræve
et stort indledende organisatorisk arbejde og enighed i brugerkredsen, udover det praktiske.
GFS er interesseret i at få mere inspiration til at gå videre den vej og nævnte selv Beder
Malling Idrætsforening som en mulig case. Administrationen undersøger muligheden for at
koble sig på evt. lignende forløb med udgangspunkt i proces omkring Fælleden. Hvis ikke vil
der blive aftalt en separat inspirationsaften med GFS.
Det er vigtigt lokalt at få en tilkendegivelse af, at der politisk vil blive set på selveje med
velvilje, hvis der er den nødvendige parathed lokalt.
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