Forslag til handlinger på baggrund af temamøde om Livet i og omkring hallerne
Udsagn på dialogmødet
Behov for nyt bookingsystem.

Mangel på faciliteter til breddeidræt og ”nye
idrætter”.

Adressering
Er i proces, og system forventes
indkøbt/udviklet og implementeret i 2019.
Budgetforliget 2019-2022 adresserer nogle af
ønskerne: Renovering og udbygning af
svømmehallerne, springhal, ny bane til B73,
fokus på etablering af flere vandrestier,
bevægelsesstationer, bevægelseszoner,
bevægelsesåren ved Campus.
Vedtagelse af ”Korsør Skatepark” – forventet
etablering i 2019.

Ønske om højnet vedligeholdelsesniveau på
bestemte faciliteter.

Skal ses i sammenhæng med den kommende
facilitetsstrategi, hvor der kan prioriteres
midler til vedligehold ud fra forskellige
niveauer - se ”Behov for facilitetsplan”

Flere mødesteder – flere klublokaler.

Der kan arbejdes for og prioriteres, at
eksisterende lokaler udvikles mhp.
fællesskabsfremmende rammer.

Fokus på breddeidræt. Synergier fra prioriterede
områder som talentarbejde og
gadeidræt/selvorganiseret.

Målrettet kommunikation fra Fritidsområdet,
som tydeliggør synergier fra prioriterede
områder samt tydelighed omkring de
breddetiltag, der igangsættes, midler, der
bliver brugt på området mv. Der er udarbejdet
kommunikationsplan.

Bedre udnyttelse af faciliteter. Større synlighed
omkring faktisk brug.

Imødekommes bedre ved implementering af
nyt bookingsystem. Der installeres
sensorkameraer, der dels viser, om der har
været aktivitet og dels ”tæller” antallet af
aktive i de tildelte tidsrum. ”Halmonitor” opsat
i Nordhallen som pilotprojekt.

Multimedlemsskaber til foreninger.

Her foreslås etablering af et forsøg blandt
interesserede foreninger, hvorfra de/vi kan
høste erfaringer til eventuelle, yderligere
tiltag.

Samarbejde på tværs af foreninger,
selvorganiserede, kommercielle m.fl.

Her vil vi kunne tilbyde at facilitere
netværk/fora relativt nemt.

Behov for facilitetsplan.

Forslag til facilitetsplan fremsættes til KFudvalgets godkendelse på mødet i februar
2018

Et samlet idrætscenter i Slagelse.

Kan ske ved prioritering af anlægsmidler
fremadrettet. Placering ved- og omkring
Antvorskovhallen, hvor ny springhal og
udbygning af eksisterende svømmehal kan
forbinde områdets faciliteter. Politisk
prioritering.

Tilskyndelse til at arbejde med voksne og
særlige målgrupper.

Målretning af midler fra eksisterende puljer til
andre segmenter er en mulighed, som kan
skabes. Politisk sag vedr. tilskud til 25+ til
januar.

Flere vandsportsaktiviteter.

Budgetforliget rummer anlægsmidler til
etablering af flere badebroer. Her vil det være
oplagt at byde ind med forslag til dels
aktivitetsudvikling, dels hvordan badebroer og
andet kan fremme yderligere
vandsportsaktivitet.

Få mere liv og aktivitet i hallerne

Ejendomsservice prioriterer medarbejdere i
tidsrummet mellem skolerne og foreningernes
brug i Nordhallen, Antvorskovhallen,
Vemmelevhallen og Storebæltshallen, så de
foreninger, der ”overtager” hallen møder en
bemandet og rengjort hal.
Derudover afsøges det, om der i samarbejde
med jobcentret, udvalgte foreninger og en
kommunal kantine kan etableres et tilbud om
åbne cafeterier i ovennævnte haller.

I højere grad understøtte arbejde inden for
breddeidrætten

Foreningslederakademi etableres primo 2019 i
samarbejde med DIF

Mangler ledig kapacitet og haltimer i Slagelse

Budgetaftalen adresserer dette ved, at der er
afsat midler til flere haltimer i Slagelse by

I højere grad understøtte tiltrækning af events

Retningslinjer for hele fritidsområdet revideres
(sag på i december 2018).
Forslag til reviderede retningslinjer indeholder
bl.a. en tilføjelse om, at forbund inden for
prioriterede idrætter gratis kan afholde fx
træninger og landskampe i kommunen, hvis
det sker i samarbejde med en lokal forening
og kommunen.
Derudover foreslår administrationen i sag på
december-mødet, at der på baggrund af
budgetaftalen prioriteres midler til
partnerskaber med forbund inden for
prioriterede idrætter bl.a. med henblik på at
tiltrække store events.

