Bilag 4: Referat af workshop v. Peter Forsberg (IDAN) til dialogmødet
den 4/9

Form og deltagerantal:
På baggrund af Idrætsundersøgelsen og de spørgsmål/kommentarer, som undersøgelsen og
Majas Pilgaards oplæg havde givet anledning til, havde Peter Forsberg udarbejdet 6
diskussionsemner.







Faciliteter til udendørs aktiviteter
Teenagernes mødesteder
Faciliteter, der trodser borgernes DNA
Mere foreningsliv i faciliteter
Bedre brug af eksisterende faciliteter
Familiens mødesteder

Deltagerne i workshoppen kunne vælge sig ind på disse, så der blev dannet nogle mindre
grupper. Og efterfølgende var der fælles afslutning.
Efter en indledende debat om emnet som helhed, blev der dannet tre grupper, hvoraf en
havde fokus på faciliteter til udendørs aktiviteter, en havde fokus på faciliteter som mødested
for familien og teenagere og en havde fokus på bedre brug af eksisterende faciliteter.
Ca. 30-35 personer deltog i workshoppen. Bl.a. SIR, Nordbyens Badmintonklub, B73, Slagelse
Håndboldklub, Skælskør Firmasport, Hashøj IF, DGI og spejderne var repræsenteret.
Nedenfor præsenteres input fra workshoppen. Input er grupperet i temaer.
Ønske om samlet strategi for faciliteter:



Der er behov for en samlet plan og strategi for alle faciliteter og ikke kun bestemte.
Hvornår kommer den samlede facilitetsstrategi, som der har været snakket om?

Mangel på faciliteter/behov for nye








Kommunen vil gerne have flere aktive. Men der er ikke faciliteter nok, og derfor er der
ventelister i foreningerne.
Der er mangel på kapacitet, og nogle steder træner mange ad gangen på hver bane.
Der er bygget topfaciliteter til bl.a. fodbold og hockey, men der mangler ordentlige
faciliteter til andre idrætter og til bredden.
Der mangler også faciliteter til unge, der ikke er tiltrukket af de traditionelle
idrætsgrene. Vi mangler en facilitet til de nye idrætter, som oplever vækst. Det vil en
Campushal til dels kunne opfylde.
Kommunen bør etablere et nyt, stort idrætscenter i Slagelse, hvor man samler en
masse idrætsaktiviteter et sted, og hvor der også er cafeteria, mødesteder, bibliotek
osv. Faciliteter bør tænkes ind i en samlet ramme/enhed.
Debat omkring, hvorvidt Slagelse er for stor en by til kun at have ét idrætscenter. Flere
store jyske byer + Holbæk har ét samlet idrætscenter.
Kommunen mangler en facilitet og et samlingssted, der kan tiltrække store aktiviteter
og arrangementer.






Slagelse mangler en dobbelthal. Vi kan ikke trække håndboldlandskampe og andre
store arrangementer hertil, fordi kommunen ikke har nogen dobbelthal. B-hallen i
Antvorskovhallen opfylder ikke kravene.
Manglende dobbelthal gør det også svært at udvikle sig som forening, fx at blive en
prioriteret idræt under Team Danmark.
Der mangler fodboldbaner i kommunen – Alt for mange træner på hver bane i Slagelse.
Selv om Slagelse Kommune er en Eliteidrætskommune, mangler der også gode
faciliteter til eliteidræt.

Vedligehold af haller:




Faciliteterne bliver ikke ordentligt vedligeholdt. I Nymarkshallen kan vinduer ikke
åbnes, nogle baner kan ikke bruges pga. sollys, og der er kun 1 stråle vand i bruserne.
UV-hallen trænger også til at blive vedligeholdt.
Breddeidrætten bliver forbigået, hvad angår vedligehold.

Bookingsystem, timefordeling, booking og afbooking af tider, reducere administration mv.















Prioriterede idrætter tilgodeses for meget, når det gælder timefordeling.
Der er behov for en koordineret og opfølgende indsats fra kommunens side ift. booking
og afmelding af tider.
Der er behov for et nyt og mere fleksibelt bookingsystem, der viser brug af facilitet fra
dag til dag og ikke for et halvt år.
Der er behov for, at kommunen udfører flere planlægnings-/bookingopgaver. Det kan
frigive noget tid i foreningerne.
Det er muligt at få tider i nogle haller. Der er ikke fuldt booket alle steder og på alle
tidspunkter, men foreningerne vil ikke flytte deres aktiviteter og hold.
Nogle foreninger vil gerne flytte for at få mere haltid, men hallerne står som booket i
bookingsystemet. Hvis der er ledige tider, så er det fordi, nogen udebliver.
Tjekker kommunen, om faciliteterne bliver brugt?
I en anden kommune har man gode erfaringer med at tjekke den faktiske brug af
faciliteterne. Det lykkedes dér at ændre mentaliteten, hvad angår afbooking af tider, og
man fik frigivet tider, som kunne bruges af andre.
Der kan frigives tid, ved at foreninger husker at afmelde tider, de ikke skal bruge.
I nogle kommuner får man en straf/gebyr, hvis man udebliver fra sin haltid/banetid
uden at melde afbud.
Man skal fysisk kunne se, om en tid bliver udnyttet eller ej.
Nogle foreninger booker tider med start i august, selv om de først skal bruge tiden fra
nytår. Det giver timer, som ikke bruges.
Man bliver automatisk booket for en lang periode i bookingsystemet, selv om man ikke
skal bruge faciliteten i hele sæsonen. Vi skal selv ringe til halinspektøren for at minde
ham om, at vi ikke kommer, og at tiden dermed kan gives til en anden.
Vi må selv ringe rundt til andre foreninger for at høre, om de bruger alle deres tider, og
om der er nogle ledige tider. Kommunen mangler en driftskoordinator, der kan stå for
dette.

Forslag til, hvordan der kan skabes mere aktivitet udendørs



Korsør Nor rummer steder, hvor man hurtigt vil kunne skabe aktivitet.
Der er store områder, hvor vandet kun går til knæene, og hvor der derfor er gode
muligheder for vandsportsaktiviteter for børn og begyndere. Fx ved Svenstrup og ved
Korsør Svømmehal.






Ved Svenstrup kræver det kun en hurtig finpudsning. Så kan der sættes kanoer,
kajakker mv. i vandet herfra. Området kan også bruges til Stand Up Paddling.
Ved svømmehallen kan der hældes sand ud i tidligere afløb og dermed kan området
hurtigt gøres egnet til aktiviteter for børn.
Naturvejledere kan afholde endags-arrangementer for bestemte målgrupper.
Man kan med fordel etablere tilbud, som ikke kræver meget planlægning. Fx at man
bestemte dage kan prøve Stand Up Paddling på Stillinge Strand, uden at man behøver
være medlem af en forening.

Forslag til, hvordan haller i højere grad kan gøres til et mødested for hele familien:





Foreninger, der bruger samme facilitet, kan gå sammen om at lave aktiviteter for hele
familien, fx om lørdagen. Tilbyde både aktiviteter og mad.
Det er vigtigt, at foreninger lærer af hinanden og samarbejder. Vi skal være mere
kolleger end konkurrenter. Vi er nødt til at arbejde mere sammen.
Man skal kigge ud over egen forening, hal og by.
Der er ikke behov for at bygge flere halfaciliteter. Man kan bare bruge vores smukke
natur noget mere.

