Referat Kontaktrådsmøde – Område 2 Væggerløse Hallen & GIM
Møde nr. 1 - 2018
04.10.2018
Fremmødte: Henrik Hansen VB, Martin Balsløv Sydfalster Lokalråd, Bitten Kramer SIF, Harriet Elmgreen SIF,
Helen Struck VBK, Mogens Hemmingsen VBK, Pernille Skov Sørensen IVI, Mogens Hansen GSIR, Alex
Jørgensen Team Fritid, Søren Hyllegaard Team Fritid, Gert W Nielsen GBS Hallerne, Mark Martinussen GBS
Hallerne, Mark Stig Andersen GBS Hallerne.

Referent – Dina Juel Mortensen
Dagsorden
1. Velkommen.
Mark A. bød velkommen. Derefter en kort præsentationsrunde.
2. Den nye kontaktrådsstruktur (introduktion og gennemgang).
De kommunale haller har gennem årene været igennem en udvikling – hvor man er gået fra
decentralisering til centralisering. Dette er endt op med Guldborgsund Hallerne, hvor både de tørre og
de våde kommunale haller er en del af.
I 2017 kom der et forslag om en ny kontraktrådsstruktur, som efterfølgende er blevet politisk
besluttet. Sammensætningen af medlemmer er godkendt af FOU.
Meningen med den nye struktur var at løfte indholdet i møderne til et højere niveau, hvor man ikke
skal sidde og drøfte om en vandhane drypper, men i stedet bruges til at drøfte udvikling, for at sikre at
der også er liv i hallerne om 5-10 år.
Ved daglige driftsproblemer kontaktes Mark Martinussen, 25182205. Er det noget, der koster penge,
kontakter Mark M Mark A, så må man lige væbne sig med tålmodighed. 
GBS Kommunes vision er, at der, i år 2025, er mindst 75% af borgerne i GBS Kommune, der er
idrætsaktive og mindst 50% er med i en idrætsforening.
Mangler stadig 2. behandling i KFB, men i budgetforliget er det besluttet, at bevilge GBS Hallerne 5
mio. kr. til bl.a. renovering af de to svømmecentre, handicaptoiletter, bad/omklædning i Ejegod
Hallen, renovering af bad/omklædningsrum i Horreby og renovering af gulv i Væggerløse Hallen.
3. Drøftelse og input.
Det blev drøftet, om GBS Hallerne skulle være med til at betale for nye remedier/rekvisitter i hallerne.
Der er rigtig mange gråzoner på dette område. Hvis økonomien er til det, vil GBS Hallerne selvfølgelig
gerne hjælpe med indkøb.
Mogens GSIR gav et eksempel omkring opbevaring af remedier samt oprydning i depotrummet. Når
den ene forening ikke rydder op, så gør den anden det heller ikke. Roden til alt ondt.

1

Martin Balsløv fortæller, der er problemer med driften af cafeteriaet - bl.a. opvask, der står tilbage,
fordi opvaskemaskinen er meget langsom. Martin ved, at der står en splinterny industriopvaskemaskine i den lukkede børnehave. Hvis GBS Hallerne vil anskaffe opvaskemaskinen, så skal
foreningerne nok sørge for installeringen af den.
Forslag til fælles kontaktråd:
Drift af cafeteria → mere socialt samvær.
Fælles udfordring: Mere/bedre opbevaring af remedier.
Bitten spørger om GBS Hallerne er villige til at uddanne instruktører.
Alex svarer til dette; Fritidsafdelingen har en lederuddannelse-/udviklingspulje, som foreningerne kan
søge fra. Der skal bare søges senest 14 dage efter uddannelsen. Regning vedhæftes ansøgningen.
Martin B. gør opmærksom på, at hvis man påtænker, at udvide Væggerløse Hallen, bedes man
kontakte VB. De mener, der mangler omklædningsrum.
Alex fortalte om Guldborgsunds strategi om samskabelse og samarbejde. Kommunen kan søge fonde,
hvis det kan dokumenteres, at GBS Kommune, GBS Hallerne eller foreningerne stiller f.eks.
arbejdskraft til rådighed, som dækker 50% af udgifterne.
Alex foreslår, at foreningerne søger nogle fonde, da der er flere, man kan søge igennem. Man kan
henvende sig hos Fritidsafdelingen for hjælp til dette.
4. Valg af formand for kontaktråd – område 2.
Først holdt Mark en ”lille” salgstale om fordelene ved at være med i det fælles kontaktråd. 
Bl.a. at en vigtig information er, at formanden for FOU sidder med i det fælles kontaktråd, så derfor
har vi muligheden for at komme frem med vores ønsker, spørgsmål m.v. dér.
Mark skal nok forestå det praktiske med mødeindkaldelse, lave dagsorden osv. til det lokale
kontaktråd.
Valgt til formand blev Bitten Kramer, som derfor automatisk er medlem af det fælles kontaktråd.
5. Valg til det fælles kontaktråd.
Valgt blev Martin Balsløv
Suppleant Harriet Elmgreen.
6. Indhold/punkter til det fælles kontaktrådsmøde 15. november 2018.
Der var gode drøftelser, men man blev enige om, at gå videre med følgende punkter:
1. Optimering af cafeteriadrift i hallerne - og evt. samarbejde med skolerne.
2. Udfordringer med opbevaring af materialer/remedier.
3. Forslag om at hver forening kan få et gratis arrangement om året.
(Bemærkning til dette er; at der kan være udfordringer, da kommunale og selvejende haller skal
have samme vilkår. Og GBS Kommune må ikke give ”tilskud”, som kan være
konkurrenceforvridende. Stiller kommunen gratis lokaler til rådighed – er det
konkurrenceforvridende).
4. Nyanskaffelser af remedier. Hvem indkøber?
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7. Nyt fra GBS Hallerne.
Mark M fortalte, at renovering af omklædningsrum 1 starter i uge 42 (omklædningsrum 3 åbnes i
stedet). Derefter renoveres omklædning 2 og derefter omklædning 3.
Der opsættes nye fliser, males og bænkene lakeres.
Der mangler tryk på vandet.
Gert: Fjernvarmeværket har henvendt sig, at der blev brugt for meget fjernvarme. Der var gået en
motorventil, men den er nu ordnet.
Gert har købt nye filtre m.v. til varmtvandsbeholderen, så skulle vandtrykket forøges.
Trappe i GIM bliver ordnet inden 31.12.2018.
Der er købt nye badmintonnet til Væggerløse Hallen.
Gulvet i Væggerløse Hallen nedslibes og lakeres.
Der blev udtrykt ønsker om kortbane også – samt streger i klare farver.
Ønske om skiltning af Omklædning 1 = Herre, omklædning 2 = Damer, Omklædning 3 = Dommer.
Skiltning med hallens adresse – kommer snarest.
IVI´s skab er brudt op, så de har brug for et sted, der kan låses af, til deres redskaber. Giv Mark jeres
ønsker.
Der blev stillet spørgsmål om, hvem der skal indkøbe redskaber. Tages med som punkt til Fælles
kontaktrådsmøde.
Ønsker om måtter til at lægge rundt om jernstolperne (som i Hal 3 i Nykøbing).
Henrik H fortæller, at døren tit står åben i Væggerløse Hallen – på alle mulige tidspunkter af døgnet.
Vi får stillet dørene rigtigt – og så skal man huske, at når man bruger brikken til at låse døren op, så
skal man også huske at låse med brikken igen, når man går.
Gert fortæller, at GBS Hallerne skal have indsamlet alle brikker – og have registreret alle med navn
m.m. – så kan man se, hvem der bruger brikken.
Der skal betales et depositum på 300 kr., som man får tilbage, når brikken afleveres igen.
Der er alt for mange brikker ude – og vi ved ikke, hvem der har hvad.
Der er et ønske om, at fordør og bagdør ”taler sammen” i Væggerløse Hallen. Der blev snakket om
muligheden for at få brik-systemet koblet til bagdøren også, men det er en ”bekostelig” affære, så den
kommer med på GBS Hallernes projektliste.
Alle haller får info-skærme sat op ifm. kommunens strategi om samskabelse og samarbejde.
Den vil køre med forskellige slides.
Side 1 vil vise dagens aktiviteter i hallen (hentet fra bookingsystemet).
Side 2 kan være med til at synliggøre foreningernes/skolernes aktiviteter/arrangementer. Eller endda
byens/områdets aktiviteter.
Den lokale VVS´er kan dog ikke få sine reklamer på. Der skal man stadig bruge GBS Hallernes Digitale
Skærme – som hænger i Nykøbing F. Hallen og Svømmecenter Falster.
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8. Nyt fra Team Fritid.
Ny fritidsstrategi.
Den 23.10. bliver det (formentlig) besluttet, at GBS Kommune bliver Visionskommune.
Med følgende vision:
Fællesskabet - Guldborgsunds vidensforum for samskabelse.
FÆLLES-SKABET er et vidensforum for samskabelse i Guldborgsund Kommune, der har at gøre
hinanden dygtigere til at skabe løsninger sammen til gavn for borgerne. Guldborgsund Kommunes
kerneopgave er; at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med
borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.
Dette er én af grundene til, at Søren Hyllegaard og Kennet Nordstrøm er blevet ansat i
Fritidsafdelingen.
Efter Klaus Lykkebæk gik på efterløn/pension er der kommet ny organisation i Fritidsafdelingen.
Lene Krabbesmark er nu leder af både Kultur og Fritid, og så er Søren blevet ansat som
Fritidskonsulent og Kennet som Projektkoordinator. DGI og DIF betaler halvdelen af Kennets løn.
Økonomiudvalget har afsat 800.000 kr. i tilskud om året, som foreningerne kan søge. De er afsat til at
understøtte Visionskommune-projektet på tværs af de implicerede centre. Der er lagt op til en 50/50
model. Guldborgsund bidrager med 50% af udgifterne – hvis foreningerne bidrager med 50%. Det
kunne være som arbejdskraft eller lign. (som nævnt tidligere).
Der er også en ny pulje på 200.000 kr. (frigivet fra anden pulje) til udendørsfaciliteter (ikke vedtaget
endnu), hvor man kan søge tilskud til materialer og vedligeholdelse. Det kommer på FOU den 24.10.
og derefter KFB i november.
Guldborgsunds Idrætspolitik og Facilitetspolitik kan hentes på dette link:
https://www.guldborgsund.dk/da/Politik/Politikker_og_strategier/Idraets_og_facilitetsstrategi.aspx
Alle har nok efterhånden hørt om GDPR (Persondataforordningen) – Persondatabeskyttelse.
Derfor bliver man nu mødt af spørgsmål, når man logger på Foreningsportalen, om hvilke oplysninger
der må være offentlige.
Alle brugere skal oprettes i Foreningsportalen af hensyn til Børneattester. Foreningen spærres i
Bookingsystemet, hvis ikke den opfylder kravene.
Man kontakter Dina, hvis man er spærret i Bookingsystemet.
Der kommer et nyt Arrangementssystem i Foreningsportalen primo 2019, hvor man kan oprette
arrangementer, og hvor man kan styre tilmeldingslister m.m.
9. Afrunding, ny mødedato og tak for i dag.
Ny mødedato lægges op til Fælles kontaktrådsmøderne ift. referat fra mødet den 15.11.
Mødedato meldes derfor ud senere.
Der laves et Årshjul over Fælles kontaktrådsmøder.
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