DSI INFORMATION

Personale og bestyrelse
som “fødselshjælpere”
Idé: Idrætshaller bør måske have aktivitetsmedarbejdere

Af Thorkil Christensen

M

eget har forandret sig, når det
drejer sig om aktiviteter i
idrætshallen. Tidligere var det
idrætsforeningerne, der skabte
arrangementer og bookede sig ind i
hallen - i dag skal halpersonale og
bestyrelse ofte være ”fødselshjælpere” og
medvirke til at sætte noget i gang.
Ordene kommer fra en halinspektør med
mange års erfaring, Keld Venø, Bjert, som i
de senere år også har oplevet udviklingen
som medlem af bestyrelsen for DSI.
- I idrætshallerne skal vi have ”ildsjæle”
med den rette indstilling til arbejdet - for vi
oplever mere og mere, at nogle hellere vil
betale lidt ekstra, hvis bare de kan slippe
for at skulle udføre et stykke frivilligt
arbejde for den forening, som de er
medlem af, siger Keld Venø.
Keld Venø var gået på pension som
halinspektør, men har nu sagt ja til at tage
nogle timer i Forum Kolding, Bramdrupdam, bl. a. med servicering af brugerne.
Keld Venø bakkes op i sit synspunkt af
hallernes direktør, Otto Skak, Kolding.
- Vi er ved at være der, hvor hallerne er
nødsaget til at ansætte personale, som i
samspil med foreningerne kan løse
opgaver, f. eks. de administrative, men som
også kan bidrage med nye ideer, der kan
give foreningerne et friskt pust, siger Otto
Skak.
Direktøren, som har mange års erfaring
fra både drift af idrætshaller og svømmecentre, er glad for, at han har mulighed for
at trække på Keld Venø.

I Skals Idrætscenter nord for Viborg har bestyrelse og halinspektør været fremsynet.
Her er der bl. a. skabt nye aktiviteter med vand-træning og aquaspinning
i et indbydende miljø.

Otto Skak: - Vi skal se fremad. Opgaverne
for idrætshallerne har ændret sig.

Andre opgaver

- Opgaverne i hallerne i dag er meget
forskellige fra, hvad de var for år tilbage.
Måske skal hallerne til at ansætte aktivitetsmedarbejdere til at varetage eller bidrage
til foreningernes arbejde - altsammen for at
holde liv i idrætshallerne, for ellers risikerer
vi, at der sker for lidt, siger Otto Skak.
En aktivitetsmedarbejder skal i følge
Keld Venø og Otto Skak være en person,
som ”brænder igennem”. Han eller hun skal
være i besiddelse af gennemslagskraft og
kunne fostre gode idéer til aktiviteter, som
foreningerne i et lokalområde kan se sig selv i,
og har mod på at afprøve i idrætshallen.

Keld Venø: - Nogle vil betale for at slippe
for at udføre frivilligt arbejde.

En idrætshal lever af udlejning, og jo flere
ideer og tilbud med oplevelser, der lægges
ud til brugerne, jo større flow og indtjening
bliver der i hallen.
- De besøgende og brugerne i hallen skal
gerne have en oplevelse, som er lidt bedre
end de forventer. Det er opskriften på,
at publikum kommer igen, og for foreningerne, at de tør prøve at medvirke i nye
arrangementer, siger Otto Skak.
Aktivitet er også opskriften på at fastholde medlemmer i en forening.
Otto Skak har en pointe mere:
- At skabe aktivitet bør være en samfundsopgave for så sparer man andre steder,
f. eks. på sygehusvæsenet. At være
sammen i en idrætshal styrker også det
sociale, så deltagerne får et bedre liv, end hvis
de ikke er med i nogen form for fællesskab,
fastslår han.

DSI INFORMATION

TAPEN

der sparer hallen for mange rengøringstimer
og udgifter til rengøringsmidler
Fjern gamle limrester på målet
og påsæt herefter tapen.
Tapen fjernes efter behov.

TIDSBESPARENDE
BESKYTTENDE
ØKONOMISK
- Så bli’r det ikke bedre 1 rulle tape dækker 1 mål.

PRISER
1 RULLE: 110 KR.
+ fragt.

1 KASSE MED 30 RULLER:
100 KR. PR. RULLE

Dan Bækgaard - er trådt af som formand for DSI.

DSI skal have
en ny formand
Organisationen De Samvirkende Idrætshaller skal
have ny formand.
Dan Bækgaard, Sevel, der blev valgt som formand
på et konstituerende møde kort efter generalforsamlingen i Bramdrupdam i 2021, har af personlige
årsager sagt hvervet fra sig. Derfor skal der udpeges en
ny formand efter generalforsamlingen, der holdes
fredag, 22. april i Ejby-Hallerne på Fyn.
I Dan Bækgaards fravær er næstformanden Inge
Marie Dahl Christensen, Ørnhøj, trådt til. Hun blev
valgt til bestyrelsen i 2021 og får assistance af Keld
Aagaard Venø, Bjert, indtil en ny formand er udpeget.

Fri fragt.

Kan bestilles på

www.tctproduktion.dk
eller

+45 232 45 123

Inge Marie Dahl Christensen, Ørnhøj Hallen,
er næstformand i DSIs bestyrelse.
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Ejby-Hallen ramme om
DSIs årsmøde

De Samvirkende Idrætshaller holder

E

jby-Hallen tæt ved motorvejen over
Fyn, med afkørsel kort efter Middelfart, bliver ramme om DSI De
Samvirkende Idrætshallers
årsmøde fredag, 22. april.
Ejby-Hallen var oprindelig en meget
traditionel idrætshal, men bestyrelsen,
halinspektøren og øvrige medarbejdere har
fulgt med udviklingen, så der udover en
1100 kvm. opvisningshal med 550
tilskuerpladser er opgraderet på flere
områder.
Anders Bærholm er halinspektør og
Ejby-Hallerne tilbyder i dag også E-sport,
padel tennis, motionslokale, multisal,
mødelokaler til mange formål, cafe og mad
ud af huset fra Hviids Gourmet.
Desuden driver Ejby-Hallens bestyrelse
og personale den nærliggende Gelsted
Hallen.
- DSI har holdt årsmøde i Ejby-Hallen een
gang tidligere. Det er mange år siden,
og dengang var det en far og søn, der var
inspektørpar. Der er sket meget siden, og
det bliver der lejlighed til at se og høre om i
forbindelse med årsmødet, siger revisor
Jørgen Pedersen, Odense, der er kasserer
og medlem af hallens bestyrelse. Jørgen
Pedersen har haft tilknytning til hallen i en
lang årrække.
Ejby-Hallen har også mærket tidernes
ugunst, og halinspektør Anders Bærholm vil
fortælle om, hvordan bestyrelse og
medarbejdere har vendt situationen til gavn
for hallen, brugerne og lokalsamfundet.

ÅRSMØDE

fredag, den 22. april 2022 kl. 17
i Ejby-Hallerne
Halvej 5, 5592 Ejby
GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om DSIs virke v/ fung. formand Keld Aagaard Venø.
3. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren Jørgen Pedersen,
Odense.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Valget gælder for 2 år).
Keld Aagaard Venø, Bjert – villig til genvalg.
Dan Bækgaard, Sevel – ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Valget gælder for 2 år).
8. Valg af revisor (Valget gælder for 2 år).
9. Valg af revisorsuppleant (Valget gælder for 2 år).
10. Eventuelt.
Danske idrætshaller ”bløder” – hvad gør vi?
Indlæg v/ direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter.
Halinspektør Anders Bærholm fortæller om, hvordan EjbyHallerne har tacklet situationen.
Tilmelding:
Alle medlemshaller kan sende en eller ﬂere repræsentanter til
årsmødet, men tilmelding bør ske senest 15. april til:
jorgenpe@mail.dk
Det er gratis at deltage i selve årsmødet, der afsluttes med
spisning.
Velkommen til årsmødet!
P.b.v.
Keld Aagaard Venø, fung. fmd.
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Hallen ”bløder” - hvad kan vi gøre?
Jakob Sander taler på DSIs årsmøde fredag, 22. april
Af Thorkil Christensen

D

anske idrætshallers økonomi
”bløder” - hvad gør vi?
Det er emnet for et indlæg ved
DSIs årsmøde i Ejby-Hallen på Fyn
fredag, 22. april. Oplægsholder er
direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter,
som giver sit bud på, hvad han mener, der
kan gøres for, at hallerne kommer på ret
køl igen.
Der opføres haller til fritidsformål som
aldrig tidligere, men undersøgelser viser
samtidig, at der er mange ledige timer i de
eksisterende idrætsfaciliteter.
I DSI har det været nævnt, om der kan
være gået prestige i f. eks. at have to haller
- en opvisningshal og en træningshal.
Er det optimalt i en tid, hvor hallernes
økonomi er presset, fordi mange brugere er
gået over til individuel træning, udendørs
sport som løb, mountainbike og golf,
i stedet for traditionel holdsport som
indefodbold, håndbold og badminton, der
var de foretrukne sportsgrene i idrætshallernes ungdom, altså i 1960erne og
1970erne. Dengang var der i mange byer rift
om at få en tid til indendørs træning i
netop de sportsgrene. Og det var ikke

Jakob Sander - vender hallernes problemer og ser løsninger når han taler ved
DSIs årsmøde i Ejby på Fyn fredag,
22. april.
ualmindeligt med en træningstid f. eks.
kl. 22. Den slags hører til sjældenheder i dag.
Jakob Sander er en erfaren herre indenfor idrætshaller og idrætshuse. Han er
konsulent for DGI på området, men har
også stor succes med driften af Vejen

Idrætscenter, Vejen Hotelcenter og en
række andre gøremål, som på mange
måder sætter idrætscenteret i byen i
centrum, så aktiviteten udspringer derfra.
Corona-perioden med restriktioner har
heller ikke gjort livet nemmere for de
danske idrætshaller og deres bestyrelser,
og bagefter tales der om, at mange
foreninger, som hidtil har været faste
hal-brugere, har mistet op til 25 pct. af
deres medlemmer.
Det er derfor hårde odds, som de danske
idrætshaller er oppe imod i øjeblikket.
Og det uanset om det er en stor eller en
lille hal. Problemerne er mange steder de
samme - det kan også være tilfældet med
løsningerne.
DSI har inviteret Jakob Sander til at give
et bud på, hvad han mener, der kan gøres.
Det kan blive et rigtig interessant indlæg,
som kan give anledning til eftertanke hos
deltagerne. Og både bestyrelsesmedlemmer og halpersonale er inviteret til at være
med, når bare de tilmelder sig årsmødet
hos jorgenpe@mail.dk inden 15. april.
Det er gratis at deltage.

DSI ser frem mod et branchesamarbejde
DSI og HI søger efter den rigtige model
Bestyrelserne for DSI og Halinspektørforeningen har i mere end et år arbejdet med
en plan om branchesamarbejde.
Parterne ser mange muligheder til gavn
for medlemmerne, og for de to organisationer. Målet er at blive mere attraktiv for
hallerne, medlemmer, bestyrelser og
samarbejdspartnere, bl. a. ved i fællesskab
at præge kommende medlemsaktiviteter
og udbygge den eksisterende service. Der
vil også kunne opnås synergieffeker, bl. a.
besparelse ved at udgive et brancheblad i
stedet for to medlemsblade. Der kan også
være en effekt i at have fælles sekretariat.
- Vi ser en model, hvor de to foreninger i
en overgangsperiode har hver deres
bestyrelse, som samles til et fællesmøde
et par gange årligt. Herudover kan der

blive fællesarrangementer for HIs og DSIs
medlemmer, siger Otto Skak, Kolding, der
er medlem af DSIs bestyrelse.
HI er fagforening for halpersonale og
skal fortsætte hermed. Tanken er at tilføre
et nyt selvstændigt ”ben” med ydelser,
oplysning og webinarer, som tilbydes i
samarbejde med DSI, herunder rådgivning
om effektiv drift og udvikling, så hallerne
hele tiden følger med udviklingen.
Store idrætsanlæg kan ofte klare sig
selv uden sekretariatshjælp, men små
idrætshaller kan gøre brug af samarbejdet
i forskellige sammenhænge, f. eks.
omkring information af brandregler for
hallerne, eller som da de to organisationer
i fællesskab satte ind over for smarte
sælgeres tilbud om reklamefinansierede

ladestandere til mobiltelefoner, der viste
sig at være en dyr foranstaltning for hallen.
HI har i mange år arrangeret en
brancheudstilling med fokus på hjælpemidler til brug i hallerne. Udstillingen har
især henvendt sig til halinspektørerne og
til hallernes personale, men er også
relevant for medlemmer af idrætshallens
bestyrelse.

Hver sin økonomi

De to organisationer har hver sin
økonomi. I DSIs bestyrelse er der et ønske
om at fortsætte på denne måde i en
periode, hvorefter der gennemføres en
regulær sammenlægning til een organisation og måske med et helt nyt navn.

