SKANDERBORG IDRÆTSRÅD
1) Skabe sammenhængskraft.
A) I forbindelse med ud- og nybygning af facliteter skal det enkelte projekt ses i
forbindelse med andre faciliteter, såleder at der er den størst mulige
udnyttelse af den enkelte facilitet. Der skal skabes synergi mellem
faciliteterne.
B) Der skal laves en overordnet vurdering på, om det er en central (bycentre)
eller decentral facilitet (landområder og mindre byer i kommunen). Hvis der er
tale om en central facilitet, skal der også tages højde for, at der er
transportmuligheder til faciliteten
a) ”Centrale” = få steder i kommunen (1-6 steder)


Faciliteter til eliteaktiviteter



Høje driftsomkostninger (ikke etablering)



Faciliteter til smalle idrætter



Faciliteter primært for voksne idrætsudøvere



Mulighed for at skabe fælles drift af faciliteterne



Multianvendelige faciliteter, som kan benyttes til mange forskellige
idrætter og kultur



For særlige faciliteter/idrætter eller samarbejde om eliteaktiviteter
bør man overveje samarbejde med nabokommuner

b) ”Decentrale” = mange steder/i lokalområder


Faciliteter for børn og unge i lokalområdet



Er kendetegnet ved at det er bygget op omkring skoler ell. lign.



Er tilgængelig i cykelafstand



Har i mindre grad plads til flere forskellige idrætter

2) Synliggøre principper ved politiske beslutninger - være tydelig omkring, hvad den
politiske prioritering bygger på.
A) Ved at synliggøre, hvilket grundlag der prioriteres ud fra, når der træffes
politisk beslutning om nye faciliteter eller udbygning af faciliteter, kan
foreninger og andre initiativtagere bedre forholde sig til beslutningsgrundlaget
3) Faciliteter skal altid være multianvendelige, så brugerne kan profitere heraf
A) Før udbygning elller nybygning af faciliteter skal der foretages en lokal analyse
på baggrund af demografi samt via dialog med borgerne (foreninger, brugere
m.fl.) om behov og muligheder i lokalområdet.
B) Der skal være balance mellem multianvendelige huse og specialfaciliteter
C) Multianvendelige faciliteter er både til idræt og kultur, f.eks. med mulighed for
opdeling af sale/rum, så flere klubber/aktiviteter kan bruge rummet på samme
tid – og/eller med fleksibel indretning af faciliteterne
D) Faciliteterne skal kunne anvendes af mange brugere og til mange aktiviteter –
dog skal der være en passende synergi mellem aktiviteterne – f.eks. med
mulighed for, at bad og opholdsrum er fælles

SKANDERBORG IDRÆTSRÅD
E) Der skal tages hensyn til at fastholde børn og især unge i fællesskaber, som
fremmer mange forskellige fællesskaber – og dermed skaber et tilhørsforhold
for dem
F) Det kan være en udfordring at skabe ånd og liv i store bygninger
G) Ejerformen skal overvejes. Skal det være en kommunal eller en selvejende
facilitet
4) Brugerne skal selv bidrage med økonomi - at lade prioritering bygge på med- eller
egenfinansiering.
A) Egenbetaling ved udbygning eller nybygning er OK – men rettighederne til
faciliteterne skal aftales forinden
5) Alle klubber er lige i forbindelse med fordeling af tid/brugsret
A) Gældende anvisningsregler som fastsat ved Folkeoplysningsudvalget
opretholdes
B) Alle tilgængelige faciliteterne skal anvendes i den årlige fordeling af timer, så
udnyttelsen er effektivt – og det er et fælles ansvar. Dette gælder også
skolernes faciliteter. Ingen foreninger har mere ret til nogle lokaler end andre.
C) Der bør udpeges en central tovholder i de 5 centerbyer for fordeling af
timer/lokaler – f.eks. en halinspektør eller en skoleleder

