
Brønderslev - Hallerne:        Nyhedsbrev 01-2018  

Bestyrelsen for Brønderslev – Hallerne vedtog på årets andet bestyrelsesmøde 07-02-2018, at 

der efter hvert bestyrelsesmøde skulle udsendes et nyhedsbrev, der fortalte om aktuelle tiltag 

og fremtidige arbejdsopgaver. Lægges på hjemmesiden og på face-book. Sendes desuden via e-

mail. Samme steder vil der løbende lægges relevante nyheder / tilbud til vores mange brugere. 

Laila Mølholt ( LM ) tiltrådte som ny Centerleder ved årsskiftet. Halinspektør Chr. Brønden trådte ved 

udgangen af januar måned på pension. Han vil fortsat i en periode som konsulent være tilknyttet 

Brønderslev – Hallerne. 

Michael Andersen ( MA ) er af IdrætsSamvirket Brønderslev ( ISB ) valgt som nyt medlem af bestyrelsen, der 

i øvrigt består af disse medlemmer: Anders Østenkær ( AØ ) fra DA, Louis Jensen ( LJ ) fra LO, Henning 

Jensen ( Hje ) fra Brønderslev Handel og undertegnede ( HJ )  fra ISB.   

På det første møde blev AØ, LM og HJ valgt til Forretningsudvalget ( FU ), der efter behov mødes mellem 

bestyrelsesmøderne, som udvalget følger op på og laver oplæg til. 

Desuden nedsat et Kommercielt  Udvalg ( KU ), der består af MA, HJe samt LM. KU´s primære opgave er at 

få flere til at komme i Brønderslev – Hallerne, herunder flere gæster i Hostel Brønderslev. 

LJ tager sig af den daglige kontakt til brugerne på vores to matrikler i Knudsgade og på Frilandsvej. 

Aktuelt: 

KU har lavet et oplæg, der bl.a. fokuserer på det, der gør vores faciliteter til noget unikt i forhold til andre 

idrætscentre i regionen. Som opfølgning på dette afholder LM og HJ møde med Nordjyllands Idrætshøjskole 

og Brønderslev Golfklub mhp udbygget samarbejde til gavn for alle parter.  

LM vil snarest opdatere hjemmesiden, så vi straks kommer frem, når borgere, foreninger, firmaer og andre  

søger på vores faciliteter og aktivitetsmuligheder. 

LM og HJ har holdt møde med Inger Møller Nielsen formand for Ældrerådet i Brønderslev og mangeårig 

direktør for DGI Nordjylland. Der er aftalt et par opfølgende møder mhp. at få ældre til at bruge vores 

faciliteter i de ledige timer specielt om formiddagen og hen over middagen.  

FU arbejder med det Spildevandsprojekt, der starter her i foråret. Det betyder, at vi skal have adskilt 

spildevand og overfladevand, hvilket kan blive en besværlig og bekostelig sag. 

Desuden været et par møder med firmaer, der mener at kunne optimere energiforbruget i svømmehallen. 

Der er planlagt Brugermøde til onsdag 14. marts 2018. Dagsorden til mødet udsendes snarest.  

Der er i øvrigt planlagt disse bestyrelsesmøder frem til sommerferien: 06-03 / 04-04 / 16-05 / 16-06, hvor vi 

også holder Temadag, hvor vi gør status på første halvdel af året og ser frem til det næste års aktiviteter. 

Brønderslev – Hallerne 20-02-18       Henrik Jensen ( formand for bestyrelsen ) 


