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Spørgsmål og svar vedrørende økonomi. 

 

  

Hvad koster et nyt bevægelseshus? 

 

Prisen afhænger af de endelige beslutninger 
om størrelse og faciliteter, men som 
udgangspunkt arbejder vi med en byggesum på 
15 mio. kr. plus moms. 
 

”Vi vil kun give penge til 
bevægelseshuset, kan vi det?” 

 

Ja, bidrag kan øremærkes til bestemte dele af 
projektet og tilføjes aftalen. Det giver 
naturligvis styregruppen større råderum, hvis 
den frit kan disponere i takt med 
likviditetsbehovet i de enkelte dele af projektet. 
Det er vigtigt for styregruppen, at ingen dele 
sættes i gang, uden at der er fuld økonomisk 
dækning herfor. 

 
”Vi vil kun give penge til fodboldbaner og 
klubhus.” 
 

Samme som ovenfor. 

 

”Får vi pengene retur, hvis ikke 
bevægelseshuset bliver til noget?” 

 

Ja, de involverede parter har afsat økonomi til 
at afholde udgifter til eventuelle udgifter i 
planlægningsperioden, så alle private bidrag, 
ydet uden skattemæssigt fradrag, vil kunne 
tilbagetales hvis projekterne må opgives. 

Hvad nu, hvis det ikke bliver til noget? 

 

Hvis projektet ikke realiseres, vil private bidrag  
ydet uden skattemæssigt fradrag blive 
returneret, idet de involverede foreninger har 
afsat midler til afholdelse af eventuelle udgifter 
i løbet af processen. 

 

Hvad nu hvis I kun får indsamlet 
halvdelen af de ca. 5,1 mio. kr. 
 

Vi har tillid til, at det vil være muligt at 
indsamle de nødvendige midler. Men vi sætter 
kun projekter eller delprojekter i gang, hvis de 
er fuldt finansierede. 
 

Har Randers Kommune lovet de 10,5 mio? 

 

Ja, Randers Kommune har afsat pengene i 
budgettet, men pengene kan blive 
tilbagetrukket og brugt til andre formål, hvis vi 
ikke inden for en rimelig frist har udsigt til at 
kunne realisere projektet. 
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Hvor meget skal I give for jorden? 

 

Der forhandles fortsat om prisen for jorden, 
så af hensyn til forhandlingerne kan dette 
ikke oplyses nu. 

 

Burde det ikke være kommunen som 
finansierer det hele? 
 

Der er en lang tradition i Danmark for, at 
udbygning af foreningsfaciliteter sker i et 
samspil mellem foreninger og kommuner, og 
foreningerne prøver altid at få kommunerne 
til at betale den største del og gerne det 
hele. Der er ingen tvivl om, at en betydelig 
lokal indsats gennem indsamling af midler 
og tilsagn om arbejdskraft gør det lettere at 
overbevise en kommune om at åbne 
pengepungen.  

 

Hvad sker der med mit bidrag såfremt det 
ikke bliver til noget? 
 

Hvis projektet må opgives, vil bidragene 
blive ført tilbage. Dog ikke fsv. bidrag ydet 
med skattemæssigt fradrag. 

 Er der en bagkant for, hvornår projektet 
skal gå i gang, og hvis det ikke gør, kan jeg 
så få mine penge retur? 
 

Randers Kommune vil formodentlig om kort 
tid fastsætte en frist for, hvornår projektet 
skal igangsættes. Hvis fristen ikke kan 
overholdes og ikke kan forlænges, må 
projektet opgives og donationerne 
tilbageføres.  

 
Hvem garanterer for mit bidrag, hvis 
noget går galt i processen?  
 

Bidragene vil være indsat på en konto, 
hvorfra de kun kan frigives til de konkrete 
projekter, hvortil de er givet. Projekter vil 
kun blive sat i gang, hvis de er fuldt 
finansierede, og alle aftaler om etablering 
og drift er på plads før start. 

 
Hvordan kan jeg være sikker på; at mit 
bidrag anvendes til projektet? 
 

Se ovenfor 

Hvor meget skal der samles ind, og hvor 
kommer de resterende penge fra? 
 

Finansieringen sker i en kombination af det 
kommunale tilskud, private bidrag og bidrag 
fra sponsorer og fonde. Målet er, at der ud 
over det kommunale bidrag på 10,5 mio. kr. 
skal indsamles 9,5 mio. 
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Spørgsmål og svar vedrørende drift af center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der lavet budgetter for driften, og hvor 
meget skal det anvendes 
(belægningsprocent) for at tingene kører 
rundt rent økonomisk? 
 

Randers Kommune forestår driften af 
udendørs faciliteter (en kunstgræsbane dog 
af den selvejende institution med 
kommunalt tilskud – aftale herom er en 
forudsætning for etablering. 
Driftsudgifterne til omklædningsrum 
afholdes af Randers Kommune, der også 
yder tilskud til klublokalerne inden for 
samme ramme, som ydes til de to klubhuse i 
dag. En eventuel hal vil være omfattet af 
samme tilskudsordning som andre haller, 
det vil sige at foreningerne betaler 50 kr. pr. 
time, mens Randers Kommune betaler 
resten. 

 

”Hvem skal drive centret og være ansvarlig 
for den daglige drift?” 
 

Faciliteterne skal organiseres i en 
selvejende institutioner med 
repræsentanter for lokalsamfundet, 
herunder i særlig grad Hornbæk 
Sportsforening, Hornbæk 
Gymnastikforening, Randers Firmasport og 
Hornbæk Skole. Driften skal være sikret 
gennem en tilskudsaftale med Randers 
Kommune på linje med de tilskud, der ydes 
til alle andre haller. 

 

Hvem skal drive det? 

 

Drift af udendørs faciliteter vil fortsat være 
en kommunal opgave. Resten vil blive lagt i 
en eller flere selvejende institutioner med 
repræsentanter for lokalsamfundet, 
herunder Hornbæk Sportsforening, Randers 
Firmasport, Hornbæk Gymnastikforening, 
Hornbæk Skole. 

 

Bliver indbetalte bidrag – via DGI 
-  der gives med fradragsret, jfr. 
Ligningslovens § 8 A, tilbagebetalt 
hvis projektet i sin helhed ikke 
bliver til noget? 

 

Nej. Beløbet forbliver hos DGI og indgår i en 

samlet pulje, hvortil alle DGI 

medlemsforeninger kan søge om tilskud på 

lige fod. 
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Spørgsmål og svar vedrørende brugere og interessenter. 

 

 

 

 

 

 

Hvor meget bygger den fremtidige drift på 
frivillige/ulønnede. 
                       

 

Udendørs idrætsanlæg passes fortsat af 
Randers Kommune, og omklædningsrum og 
eventuelt bevægelseshus rengøres enten af 
Randers Kommune eller af foreningerne 
med kommunalt tilskud.  
Tilrettelæggelse og gennemførelse af 
aktiviteter bygger i alle foreninger på 
frivillig arbejdskraft, og betalte trænere og 
andre ansatte er helt afhængig af 
medlemmernes beslutninger og 
betalingsvilje. Det ændrer etableringen af 
et center ikke på, men mulighederne for en 
professionalisering bliver større, jo flere 
aktiviteter og personer der samles. 
 

Bliver der fortsat plads til alle nuværende 
interessenter på Gl. Viborgvej 50? 

 

Det er en forudsætning for projektet, at 
alle interessenter kan fortsætte med deres 
aktiviteter. 

 

Hvad med Fortuna? 

 

Det gælder også Fortuna. 

 

Og fremtidig pige/damefodbold? 

 

I projektet er der tilstrækkeligt med 
omklædningsrum og baner til at pige- og 
damefodbold kan udvikles i Hornbæk. 

 

De nuværende faciliteter til fodbold 
suppleres med flere græsbaner og 
forhåbentlig en kunstgræsbane. 
Nuværende tennisanlæg forbedres til en 
multibane til flere idrætsgrene. Baner til 
minigolf, petanque og krolf bevares og 
udvikles. Der anlægges en løbebane rundt 
om hele anlægget. Hundetræningsbanen 
flyttes, men aktiviteten bevares. 

 

Hvilke faciliteter bliver der plads til 
dernede? 
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Anlægget vil også være start- og slutsted 

for løbeklub og cykelklub. Indendørs 

bevares faciliteter til dart, og udbygges 

med plads til E-Sport og brætspil, mens et 

eventuel hal vil blive indrettet så alle 

gængse indendørs idrætter kan udfoldes, 

ligesom der vil blive plads til styrketræning. 

og spinning. Aktiviteter, som der i 

øjeblikket ikke er plads til i  

Hornbækhallen, får således også plads 

f.eks. badminton, seniordans og bowles. 

Kun fantasien kommer til at sætte grænser. 

Er projektet en del af flytningen af HSF 
fodbold og afhængig heraf, og i så fald 
hvad er status på det? 
 

Ja, Hornbæk Idræts- og Kulturcenter 
forudsætter flytning af HSF fodbold til Gl. 
Viborgvej. Der er således fuld samtidighed 
og overensstemmelse mellem status på 
flytning af fodbold og etablering af nyt 
center. 

 

Der etableres mødelokaler og en sal til 
foredrag, udstillinger, arrangementer m.v., 
med plads til 150 personer. 

Centret henvender sig til foreninger og 
beboere, virksomheder og institutioner.  

Derved skabes et givende lokalmiljø, som 
skal bidrage til vores børns fremtid, 
tiltrække borgere og virksomheder og 
skabe vækst i lokalområdet. 

Kort sagt, et moderne forsamlingshus med 
mulighed for at skabe nye, sociale 
relationer, uanset alder og interesser. 

 

”Vi dyrker ikke sport, så hvad får vi ud af 
at give penge til projektet?” 
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Er de nuværende arealer og faciliteter på 
Overvænget ikke dækkende for behovet? 
 

Faciliteterne på Overvænget er 
utilstrækkelige og utidssvarende. Både 
klubhus og omklædningsbygning er 
nedslidte, og renovering anslås at koste 3 – 
4 mio. kr. Den nuværende grusbane er ikke 
lang nok til, at der på den kan etableres en 
kunstgræsbane med godkendt 
kampstørrelse. Parkeringspladsen er 
utilstrækkelig. Da Hornbæk Sportsforening 
fremlagde forslag til Randers Kommune 
om forbedring og udbygning af anlægget, 
besluttede Randers Kommune at fremtidig 
udvikling af idrætsanlæg i Hornbæk skulle 
ske med udgangspunkt i anlægget på Gl. 
Viborgvej. En vedtaget lokalplan har 
bekræftet dette. Uanset dette er det 
naturligvis muligt at fortsætte på 
Overvænget, men det må forudses, at det 
bliver uden kommunal økonomisk 
opbakning. 

 
Var det ikke bedre at udbygge de 
eksisterende halfaciliteter? 
 

Det er bestemt en mulighed, der har været 
overvejet grundigt. Hornbæk skole har 
efterhånden meget få udendørs friarealer, 
og det vurderes at være meget vanskeligt 
at få adgang til disse til udvidelse af hallen. 
Også parkeringsområdet er allerede nu 
hårdt belastet. 

 
Kommer bevægelseshuset nogensinde? 

 

Det er ikke muligt at give garanti for 
etablering af hallen. Men behovet har 
været kendt – også politisk – gennem 
mange år, og foreningerne bag projektet vil 
gøre hvad der er muligt for at få hallen 
etableret. 
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Kunne der ikke investeres i et helt nyt 
klubhus, der passer til fremtiden? 
 

Jævnfør ovenstående anses det ikke for en 
realistisk mulighed på Overvænget. 
 

Hvorfor investere i en dyr 
kunstgræsbane? Er gode græsbaner ikke 
nr. 1? HSF er ikke en eliteklub, der 
behøver at træne helårligt? 
 

Det er allerede en erfaring, at foreninger 
med kunstgræsbaner tiltrækker flere 
fodboldspillere på alle niveauer og i alle 
aldersklasser end foreninger uden 
kunstgræsbane. Denne udvikling vil kun 
fortsætte, også i foreninger, der ikke satser 
på elitefodbold. Masser af fodboldbørn 
ønsker at træne helårligt. En kunstgræsbane 
har en langt større kapacitet end en 
græsbane, og tænk blot på, hvor mange 
uger det i 2017 ikke var tilladt at spille på 
græs på grund af regnvåde baner. 

 

Er der overhovedet brug for sådanne 
faciliteter i Hornbæk? 
 

Både håndbold og gymnastik har i mange år 
lidt under manglende haltimer i Hornbæk. 
Med den fortsatte udbygning af boliger i 
Hornbæk bliver behovet ikke mindre 
fremover. Både idrætsorganisationerne og 
Randers Kommune har en ambition om, at 
langt flere skal være fysisk aktive i de 
kommende år, og det kræver flere og 
tidssvarende faciliteter. Tilslutningen til 
senioraktiviteter er også stærkt stigende. 

 
Hvor langt er I i processen?  

 

Vi er langt i forhold til anlæggets indretning 
og planerne for omklædningsrum og 
klublokaler, ligesom vi er klar til at 
igangsætte indsamling af midler hos private 
og hos fonde. Vi har været udfordret i 
forhold til anskaffelse af arealerne, ligesom 
vi har skullet afdække kommunens 
holdning til en række spørgsmål.  

 
”Må der på udendørs arealer laves 
koncert- og musikarrangementer med 
højt musik?” 
 

Der må i princippet laves arrangementer, 
herunder koncerter, på alle private og 
offentlige arealer i Danmark, og der er 
således ikke særlige regler for 
arrangementer på dette areal. Men der 
indgår ikke særlige faciliteter til udendørs 
koncerter og lignende i projektet. 
 


