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Behandling af projekter fra Hanne Mortensens arv.
2010-27553.
Forvaltningen indstiller, på baggrund af styregruppen for Hanne Mortensens arv, at Udvalget for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender,
at

Hou Samråds Handicapbadebro og Velfærdshus på Hou Havn får forlænget deres projektperiode til 1. juni 2014,

at

Hals Forenede Sportsklubbers projekt om et motionscenter får forlænget sin frist til 1. juni
2014, med henblik på, at skaffe finansieringen til det fulde projekt,

at

Hals Forenede Sportsklubber samtidig udarbejder et projekt ud fra de midler, der indtil nu er
indsamlet. Der skal ligeledes fremlægges dokumentation for indsamlede midler,

at

skulle projektet om motionscenteret i Hals ikke blive til noget, så skal søsportscenteret i Hals
have 1. mio. kr. og 1. mio. kr. skal tilgå projekter omkring Stae og Vester Hassing, og

at

Hals Søsportscenter får en frist til 1. juni 2014 til at vise planen for et bæredygtigt projekt.

Sagsbeskrivelse
Da arven efter Hanne Mortensen blev fordelt på Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udviklings
møde den 13. februar 2013, blev der givet to bevillinger hvortil der var knyttet en tidsfrist. De to
projekter var Hals Forenede Sportsklubbers projekt om et motionscenter samt Hou Samråds Handicapbadebro. Betingelserne blev givet, da styregruppen for arven var usikre på om projekterne var
gennemførlige.
Projekterne har siden bevillingen arbejdet med deres projekter. Handicapbadebroen i Hou er nu
enige med Teknik- og Miljøforvaltningen om udformningen af anlægget, så det opfylder de sikkerhedsmæssige aspekter. Fundraisingen er godt i gang. Projektet mangler en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, som i øjeblikket behandles ved Naturstyrelsen. Det er derfor styregruppens opfattelse, at projektet har gode chancer for at blive gennemført. Projektet om Velfærdsshuset er forsinket af en manglende aftale om brugsret på Hou havn. Denne skal forhandles med Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor anbefaler styregruppen, at projektet får forlænget sin tidsfrist til 1. juni 2014.
Hals Forenede Sportsklubbers projekt om et motionscenter er et projekt til omkring 8. mio. kr. hvis
det skal gennemføres fuldt ud. Derfor er den store udfordring for projektet at samle den nødvendige
kapital. Der er lavet et stort arbejde med at tilvejebringe den nødvendige kapital, men det er endnu
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ikke lykkes at finde finansieringen. Styregruppen er af den holdning, at der bør arbejdes på at lave
et projekt, der passer til den til rådighed stående kapital. Samtidigt ønsker styregruppen et nærmere
indblik i, hvordan man vil tilvejebringe yderligere kapital, samt nærmere dokumentation for den
eksisterende kapital. Under disse betingelser ønsker styregruppen at forlænge tidsfristen for projektet til 1. juni 2014.
I beslutningen fra Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling om bevillingen til Hals Forenede
Sportsklubber stod der, at såfremt projektet ikke kunne gennemføres, så skulle pengene tilfalde søsportscenteret i Hals. Søsportscenteret i Hals har imidlertid fået tilført 1. mio. kr. i tilbagefaldsmidler fra den sceneestrade der ikke blev opført. Derfor ønsker styregruppen, at såfremt at motionscenteret ikke kan gennemføres, så vil kun 1. mio. kr. gå til Søsportscenteret, mens den anden mio. kr.
skal gå til projekter i Stae og Vester Hassing, der under den første uddeling ikke fik så store projekter.
Den 10. oktober 2014 besluttede byrådet, at tilbagefaldsmidlerne fra sceneestraden i Hals, skulle
fordeles med 1. mio. kr. til Søsportscenteret i Hals og 580.000 kr. til Børnenes Jord i Hals. Arbejdet
på Børnenes Jord er allerede igangsat, og derfor behøver projektet ingen tidsfrist. Søsportscenteret i
Hals står overfor at skulle finde yderligere finansiering. Derfor foreslår styregruppen, at der laves en
tidsfrist for, hvornår Søsportscenteret skal præsentere et økonomisk bæredygtigt projekt. Styregruppen foreslår, at denne frist ligeledes bliver 1. juni 2014.

Beslutning:
Godkendt.
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