Hermed høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse
Hollænderhallens bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 7. marts 2016 drøftet forvaltningen udkast
til Hollænderhallens styrelsesvedtægter.
Indledningsvis skal vi bemærke, at sagen nu har været udvalgsbehandlet 2 gange, og at der ved
begge forhandlinger fra politisk hold er stillet ændringsforslag, som går i retning af mere
indflydelse til brugerne i forhold til de forslag embedsværket har udarbejdet.
Disse politiske ændringsforslag i retning af mere bruger indflydelse støtter bestyrelsen naturligvis.
Samtidig undrer bestyrelsen sig naturligvis over det signal der her sendes til os fra embedsværkets
side.
Videre skal det bemærkes, at sagen set fra bestyrelsens side har følgende forhistorie. Bestyrelsen
drøftede i foråret 2015 behovet for at styrelsesvedtægterne blev ajourførte. I de seneste år har HHbestyrelsen været reguleret af den forældede Styrelsesvedtægt og af en såkaldt Resultatkontrakt. I
maj måned fremsendte bestyrelsen sit bud på en revideret Styrelsesvedtægt og et bud på en ny
Resultatkontrakt.
Vi fremhævede følgende forhold som vi fandt behov for:
1. Dis blev nedlagt, men vi ønskede en fortsat fastholdelse af muligheden for massiv bruger
repræsentation i bestyrelsen.
2. Uklarhed om bestyrelsens reference forhold til de politiske udvalg (Børne-, Fritids- og
Kulturvalget = generelt, FOU vedrørende tildeling af haltider, Plan- og Teknik vedrørende
bygningsforhold og dermed Teknisk Forvaltning ?, Skole og Kultur vedrørende andre forhold?)
3. Uklarhed om bestyrelsens beføjelser, især på økonomiområdet. I den gamle styrelsesvedtægt står
der, at bestyrelsen behandler og anbefaler oplæg til budget. Det har vi hidtil brugt en del tid på, men
der er uklarhed pt. om bestyrelsens egentlige ansvar på dette område.
4. Uklarhed om vedtægter/ resultatkontrakt. I vores nuværende Resultatkontrakt og i vores udkast til
en ny fremhæves det, at bestyrelsen ved indgåelse af resultatkontrakten med
Kommunalbestyrelsen har mål for de økonomiske forhold. Dette forhold så vi gerne fastholdt og
præciseret yderligere.
Vores forslag var ikke den endelige løsning på disse forhold, men dog et skridt i denne retning.
Såfremt bestyrelsens forslag til styrelsesvedtægt fremsendt i maj 2015 incl. bestyrelsens forslag til
ny resultatkontrakt ønskes inddraget i sagsbehandlingen findes de på Rådhuset, men kan via Steen
Jørgensen evt. genfremsendes.
Nedenfor bringes vores konkrete forslag i forbindelse med høringen af den nye styrelsesvedtægt for
Idrætshallernes brugerråd.
1. Vi noterer os, at bestyrelsen er ændret til et råd. Hermed har vi ikke et selvstændige ansvar men
alene en rådgivende funktion. Det er så op til dem vi kan/skal rådgive i hvilket omfang man ønsker
at tage vores råd til beslutning.
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Vores anbefaling skal her generelt være, at det lovbundne koncept der er etableret
vedrørende forældrebestyrelser på skolerne ville være et rigtig godt udgangspunkt for en
fremtidig styrelsesvedtægt for Idrætshallernes brugerråd. Vi er klar over at det ikke er et
lovkrav til Kommunalbestyrelsen, at brede bruger indflydelse ud til fx Idrætshallernes
brugerråd. Men hvis der er politisk vilje vil det være et rigtig godt signal. Det er vores
vurdering, at en omskrivning af forældrebestyrelsernes styrelsesvedtægter kun er en
begrænset opgave, og hvis det ønskes kommer vi gerne med et bidrag/forslag hertil. En
anvendelse af dette koncept vil formentlig også overflødiggøre udarbejdelsen af en egentlig
resultatkontrakt og dermed gøre rammerne mere overskuelige og simple. I forlængelse
hermed støtter vi naturligvis liste T's ændringsforslag om mere bruger indflydelse og har
hermed anvist en måde at imødekomme dette på.
2. Vi noterer os, at forslaget begrænser vores arbejde vedrørende budget og økonomi. I den tidligere
styrelsesvedtægt j.fr. ovenfor punkt 3 behandlede og anbefalede bestyrelsen oplæg til budget. I det
fremsendte forslag skal vi høres og efterfølgende orienteres hvert kvartal om budgetsituationen.
Vores vurdering er her at begge formuleringer ikke er særlig præcise. Vi finder også at den
ændring der foreslås er mest uklar og begrænsende. Det giver ikke bestyrelsen incitament til
at være aktiv på økonomiområdet, som vi føler vi i dag bruger en del tid på.
Følges anbefalingen i punkt 1 vil dette synspunkt være imødekommet.
3. Vi noterer os, at forslaget justerer for gældende regler vedrørende bestyrelsens beføjelser i
forhold til forpagteraftaler og indstillingsret vedrørende ansættelser og afskedigelser.
Vores vurdering er, at disse ændringer kun er rette og rimelige. For en sikkerheds skyld skal
de lige tilføjes, at forhold omkring ansættelse og afskedigelser hidtil alene har været
orienteringssager for bestyrelsen. Med hensyn til forpagter aftaler mv. har bestyrelsen hidtil
ageret særdeles aktivt. Reduceringen til en høringspart vil formentlig bevirke en mindre aktiv
indsats fra bestyrelsens side. Dette er formentligt utilsigtet og vil kunne imødegås ved at følge
anbefalingen fra punkt 1.
4. Vi noterer os, at forslaget justerer i antallet af brugerrepræsentanter og sætter rammen for
bestyrelsesmødernes hyppighed og varighed.
Vores vurdering er, at det politiske flertals ændringsforslag om, at brugerbestyrelsen består
af op til 7 foreningsrepræsentanter + 1 medlem fra FOU + 1 medarbejder repræsentant
dækker vores ønsker på dette område. Vi kan så tilføje et forslag om Idrætshallernes
brugerråd tildeles en plads i FOU (som det tidligere DIS havde). Vi tilslutter os også det
politiske ændringsforslag om at der ikke sættes maksimal antal timer på mødernes længde. Vi
så gerne at teksten om 4 ordinære årlige møder blev ændret til, at "der afholdes minimum 4
ordinære årlige møder".
Vi har noteret os at embedsværket i sin begrundelse for disse forslag finder at møde aktiviteten
herved kan effektiviseres.
Bestyrelsen føler sig noget provokeret over den holdning eller antagelse der måtte være
baggrunden herfor. Vi føler selv at vi arbejder meget effektivt, fx har bestyrelsesmøderne
typisk en varighed på omkring 1 time. Hertil kommer at samtlige tidsfrister for høringssvar
eller respons til forvaltningen og politikerne efter vores opfattelse er overholdt. Hertil
kommer aktive bidrag til udvikling af Hollænderhallen, den gamle svømmehal og
udearealerne, som vi selv mener er med en passende vision og kvalitet. Men såfremt
forvaltningen eller politikerne mener noget andet eller forventer noget mere, så vil bestyrelsen
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meget gerne høre nærmere herom. Vi forventer især på dette punkt en konkret respons, så vi
kan tilrettelægge det fremtidige arbejde i lyset af forvaltningen og politikernes forventninger
til bestyrelsesarbejdet.
5. Vi har noteret os, at nye vedtægter først er gældende efter kommunevalget 2017, dog med
undtagelse af ændringerne nævnt i ovenstående punkt 3, der træder i kraft umiddelbart efter en
politisk beslutning.
Bestyrelsen er enig heri.
Det var vores bemærkninger.
Som et sidste supplement til vores bemærkninger skal vi oplyse, at vi til den endelige
styrelsesvedtægt gerne så tilknytte en kort beskrivelse om mål for Idrætshallernes brugerråd. Vi
tillader os at vedhæfte et forslag hertil.
Vi ser frem til en endelig beslutning om vores fremtidige styrelsesvedtægt.
Mvh
Hollænderhallens brugerbestyrelse
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Mål for Hollænderhallens bestyrelse i 2016
Bestyrelses mål for 2016 omhandler 4 forskellige områder
1. Sikker drift af vores kerneopgaver
2. Udvikling af bygninger og udearealer
3. Glade brugere og gerne endnu flere
4. Værdiskabelse sparringspartner for politikere og forvaltning
Ad 1. Sikker drift af vores kerne opgaver
Styr på økonomien (driftsmæssigt overskud og aftalte indtægter)
Tilbud af ordentlige lokaler, bygningsforhold og faciliteter til foreningerne
Pleje foreningerne interesser i et helhedssyn

Ad 2. Udvikling af bygninger og udearealer
Aktiv bidrag og indflydelse på udviklingen af området ( svømmehal, HH og udearealer,
gammel svømmehal mv)
Aktiv inddragelse af brugere og uorganiserede brugere i processen
Aktiv bidrag til analysen ag bruger behov mv.

Ad 3. Glade brugere og gerne endnu flere
Foreningsrepræsentanterne skal opleve, at de faciliteter og de lokale tider der stilles til
rådighed er dækkende for behovet, til rette kvalitet, dog under hensyn tagen til kommunens
muligheder herfor.
Foreningsrepræsentanterne skal opleve, at de høres, medinddrages og de skal opleve, at
bestyrelsen taler deres interesser.
Borgerne i Dragør skal opleve, at HH bestyrelsen skaber rigtig god rammer for deres
idrætsudøvelse uanset om de er organiserede eller ej. Og endnu flere besøger området

Ad 4. Værdiskabelse sparringspartner for politikere og forvaltning
Politikerne og forvaltningen skal opleve HH bestyrelsen som en særdeles aktiv medspiller
og partner i spørgsmål om alle elementer nævnt ovenfor i punkt 1-3.
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