UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Kultur- og Fritidsudvalget
11 Idræt og fritid

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):
Serviceområde 11 - Idræt og fritid
00.32.31
00.32.35
03.38.70
03.38.73
03.38.74
03.38.75
Idræt og

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset
Fælles formål
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Team Danmark Elitekommune og events
fritid i alt

Regnskab
2019
19.074
6.967
1.542
7.175
60.003
13.993
108.754

Budget
2020
19.694
9.293
1.796
7.442
59.613
8.549
106.387

Budget
2021
19.227
9.264
1.844
7.421
60.533
9.193
107.482

Driftsbemærkninger:
Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 300 folkeoplysende foreninger, fordelt på idræts-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger, som tilsammen har
flere end 50.000 medlemmer.
De økonomisk største områder er driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og driftstilskud til selvejende institutioner, herunder kommunens mange selvejende haller, udendørs idrætsanlæg,
svømmehaller, foreningslokaler og øvrige faciliteter på idræts- og fritidsområdet.

00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v.
Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke
medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen.
Idrætsanlæggene omfatter:
 160 fodboldbaner
 12 kunstgræsbaner
 33 tennisbaner
 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædningsog klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
 3 golfbaner/klubber
 Arealer til modelflyvning
 BMX bane.
 Petanque
 Beachvolley
 Vandskiklub
 Diverse mindre anlæg, bl.a. til kroket.
Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lys- og vandingsanlæg, mål og net samt drænanlæg.
Arbejdet omfatter den overordnede drift af kommunens fodboldanlæg omfattende forårsklargøring, græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning, og vedligeholdelse af kommunens
egne kunstgræsbaner, herunder vinterbekæmpelse.
Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til fodboldanlæg i
Vildbjerg for selv at varetage græsklipning m.v.
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Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat yderligere 0,650 mio. kr. vedr. pasning af de udendørs idrætsanlæg, herunder drift af kunstgræsbaner.

00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.
Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt
friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.
Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb
vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.
Budgetrammen er i 2019 reduceret med 0,600 mio. kr. vedr. reduktion af nettobetalingen til DGI
Huset Herning i forbindelse med genforhandling af kontrakter og indgåelse af ny lejeaftale

00.38.70 Fælles formål
Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet –
bl.a. ”Fritidspas”, integrationsprojekter og ”Bevæg dig for livet” m.v.
Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet ”Conventus”, og
der er i perioden for 2019-2022 afsat 0,500 mio. kr. årligt til projekt ”bevæg dig for livet”
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS),
kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge.
Der er i budgetforliget for 2020-2023 afsat 0,250 mio. kr. årligt til at fremme mulighederne for at
dyrke handicapidræt.
Der er forlods afsat 0,124 mio. kr. til ”Sportolv” et idræts- og samværstilbud til børn og unge i
Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således:
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2020-priser, 1.000
kr.)
Idrætten
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger
Blandede foreninger
Kirkelige foreninger
Politiske ungdomsforeninger
Handicapidræt
Øvrige - Sportolv mv.
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt

Budget
2021
5.513
743
341
242
63
250
269
7.421

03.38.74 Lokaletilskud
Lokaletilskud omfatter:
 Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven.
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Bloktilskud til idrætshaller.
Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber.
Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.
Sportscenter Herning/Messecenter Herning – lejebetaling til Messecenter Herning som
ejer bygningerne ved Sportscenter Herning.
Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af
gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v.

Budgettet er fordelt således:
03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.)
Oplysningsforbund
Idrætten
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger
Blandede foreninger
Kirkelige foreninger
Bloktilskud til haller
Særligt lokaletilskud
Team Danmarks talenttræningscenter i Holing
Sportscenter Herning - lejeudgift
Diverse
Indtægter:
Lejeindtægter Sportscenter Herning
Gebyrindtægter
Lokaletilskud i alt

Budget
2020
515
8.416
1.721
425
835
49.022
1.918
131
5.174
33
-5.908
-1.749
60.533

Der er i budgetforlig afsat 0,300 mio. kr. årligt fra og med 2021 på Særligt Lokaletilskud vedr.
projekt ”Blå Rum” og 0,750 mio. kr. årligt i loketilskud til opvisningshal ved ny talentskole.
Der er fra og med 2022 afsat 0,200 mio. kr. årligt i lokaletilskud til Idrætscenter Vest Sunds i forbindelse med udvidelse.
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events
Elitekommune:
Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne.
Budgetbeløbet er afsat til projekter, udstyr og materialer samt løn til elitekoordinator og administration.
Events:
Der er på nuværende tidspunkt afsat budgetbeløb vedr. følgende events:
 World Cup i Dressur
 EM i Kvindehåndbold i 2020.
 Challenge Denmark i årene 2019-2021.
 VM for Islænderheste i 2021
 Spartan OCR Event
 VM i Ridning 2022
 Ice Horse
 Lykkecup
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Velfærdsalliance med DBU, som nu løber frem til 2023. Denne indbefatter blandt andet
landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour.

