Rammeaftale og fælles visionsplan

Hjordkær Idrætsanlæg
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Rammeaftale for fremtidig drift og udvikling af Hjordkær Idrætsanlæg
Aktiv Aabenraa, lokale aktører, foreningsliv og interessenter har i efteråret 2021 arbejdet med
en visionsplan for Hjordkær Idrætsanlæg. Denne rammeaftale skal sikre realiseringen af delelementer samt forventningsafstemme arbejdet mellem lokale aktører og Aktiv Aabenraa.
Aftalen danner ramme om driften af Hjordkær Idrætsanlæg, herunder hallen og de udendørs
arealer, der er ejet af Aabenraa Kommune og som har forpligtelsen til at vedligeholde disse.
Aftalen indeholder også mulige lejeaftaler i området mellem foreningslivet i Hjordkær og
Aabenraa Kommune, herunder Klubhuset og Pulsen.
Når brugere af faciliteterne nævnes, udgør disse både foreninger, institutioner, skoler og
private brugere, der benytter sig af områdets idrætsfaciliteter.
Drift og vedligehold
Aabenraa Kommune er som ejer af idrætsanlægget forpligtet til at sikre en optimal drift og
vedligeholdelse af anlægget.
Aktiv Aabenraa som kommunal institution varetager den daglig drift af hallen og de tilhørende
lokaler. Aktiv Aabenraa sørger for den daglige rengøring, indvendige vedligeholdelse og sikrer
at installationer, fast inventar og lignende er funktionelt og ikke udgør nogen fare for brugerne
af hallen.
Derudover skal Aktiv Aabenraa sørge for, at der til enhver tid er adgang til hallen og de
tilhørende lokaler, når der er booket. Aabenraa Kommune stiller bookingsystemet Conventus
til rådighed. Det er muligt at booke hallen som privat aktør, når hallen ikke er booket til
foreningsaktivitet.
Kultur og Fritid søger for vedligehold af de udendørs arealer efter aftale med Driftsenheden.
Den udvendige vedligeholdelse består af græsklipning, beskæring af hegn og beplantning,
vedligeholdelse af løbebane, belysning på stisystem og boldbaner.
Der er af Hjordkær UIF etableret petanquebaner, lege- og aktivitetsområde, ungehus,
stadiontribune og klubhus. Vedligehold af disse områder påhviler foreningen eller de som har
etableret faciliteten. Opgaven er beskrevet i lejeaftaler mellem aktør og forvaltning.
Udvikling af området
Aktiv Aabenraa samarbejder med sparringsgruppen og lokale aktører om udvikling af både
faciliteter og aktiviteter. Opgaven er beskrevet i den fælles visionsplan for Hjordkær
Idrætsanlæg. Den lokale sparringsgruppe skal løbende inddrages og være med til at realisere
delelementer i visionsplanen for Hjordkær idrætsanlæg.
Brugere af hal og idrætsanlæg bør medvirke til at igangsætte og afvikle aktiviteter for borgere
i Aabenraa Kommune og Hjordkær by. I samarbejde med Aktiv Aabenraa skal brugere jf.
visionsplanen ligeledes være med til at udvikle aktiviteter og faciliteter i området.

Hjordkær, den 14. marts 2022.
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Fælles visionsplan for Hjordkær Idrætsanlæg
Mission
Hjordkær Idrætsanlæg er lokalområdets fælles mødested. Anlægget er åbent for alle, der
ønsker at være en del af et livsgivende fællesskab. Der er attraktive rum og rammer, som
tilbyder et flow af aktiviteter og fællesskabsoplevelser.
Vision
Hjordkær Idrætsanlæg er byens hjerte.
Her er plads til både høj puls, lav puls og hvilepuls. Her summer altid af liv, og alle er trygge
ved at kommer her. Fællesskab er i højsædet.
Værdier
•

Fællesskab: Vi sætter samhørighed i fokus, og det er muligt både at deltage og
bidrage til fællesskabet.

•

Kreativitet: Vi tilbyder attraktive aktiviteter og er åbne for og opmærksomme på
trends og tendenser indenfor idræts-, motions- og samværsvaner.

•

Glæde: Vi gør, hvad vi kan for at skabe glæde.

•

Involverende: Tillid, troværdighed og respekt er grundstenene i vores bestræbelser på
at skabe trygge rum og rammer.

Mål: Drift og organisering
•

I 2022 har vi en klar rammeaftale for drift af idrætsanlægget. Det er afklaret, om vi
skal have et brugerråd/panel, eller om dialogen med kommunen foregår via lokalrådet
eller andre parter.

•

Primo 2024 har lokalsamfundet, godt hjulpet af Aktiv Aabenraa, sikret så meget
aktivitet i idrætsanlægget, at der er økonomisk grundlag for ansættelse af en deltids
aktivitetsmedarbejder (mål udsættes – kræfter i Aktiv Aabenraa, DGI, Ungdomsskolen
m.fl. benyttes ad hoc).

Mål: Aktiviteter og tilbud
•

I 2024 har vi så bred en pallette af aktiviteter og tilbud, at flest mulige fra
lokalbefolkningen hvert år har lyst til/får berøring med idrætsanlægget.

•

Et frivillighedskorps har skabt en struktur, der understøtter vejen fra idé til handling.
Lokalområdet er modtagerparate, og når folk kommer med nye ideer, er lokalområdet
klar til at arbejde med og udvikle ideerne (mål udsættes – der findes allerede grupper
af frivillige under hver afdeling og Hjordkær UIF/lokalråd understøtter løbende nye idéer
og ildsjæle).
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Mål: Rum og rammer - ankomstområde
•

I 2022 har vi fået en lys og åben hal med mulighed for at ”lukke lyset ned” ift.
aktivitetens behov.

•

Optimering af tilkørselsforhold samt adgangs- og parkeringsforhold, så
udefrakommende kan finde hallen, og det er sikkert for vores børn og unge at færdes
på anlægget.

•

Opgraderet foyerområdet og indgangspartierne. Her er sociale mødesteder før og efter
idræt samt hæng ud områder til både aktivitet og hygge.

•

Der er indtænkt ”tilskuer/opholdspladser” i hallen.

•

På stadion bør der ligeledes etableres hæng ud steder til borgere og publikum.

Mål: Kommunikation
•

I 2022 har vi øget tilgængelighed via IT-optimering. Der er et fælles overblik og
bookingsystem for alle byens foreninger og faciliteter. Hallen kan bookes i ydertimer og
både af foreninger, borgere og andre aktører via Conventus.

•

Derudover bedre samspil omkring lokalefordeling generelt.

•

Aktiv Aabenraa og HUIF kommunikerer tydeligt ud, hvad der sker omkring udviklingen
af Hjordkær Idrætsanlæg.

•

I 2023 har vi storskærme i idrætsanlægget og pyloner ved indfaldsvejene, der viser
aktiviteter og tilbud i hele lokalsamfundet.

Etablering af en sparringsgruppe som er Aktiv Aabenraas dialogpartner i udviklingsog implementeringsprocessen:
•

HUIF - Jan Hinrichs

•

Hjordkær skole - Bjarke Højriis Markussen

•

Lokalråd - Børge Hansen

•

Skolebestyrelsen - Lena Nymann Heisel

•

Skolebestyrelse og støtteforeningen - Jette Lassen

•

Smilehullet - Tommy Kraak

•

Aktiv Aabenraa - Erik Uldall Hansen

•

Ungerepræsentant - ad hoc

Kommunikationsplan
Information findes på www.aktivaabenraa.dk/hjordkær
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Dynamisk tidsline over aktionspunkter

2021

2022

• Nedsættelse af lokal

sparingsgruppe til arbejde
med rammeaftalen. Gruppen
er med til at invitere til møde,
hvor målsætninger og
handleplan præsenteres for
borgerne.
• Møde med lokalsamfundet
om målsætninger og
handleplan (14. marts 2022)

2023

• Kommunikationsplan

udarbejdes i sparringsgruppen.
Hjemmeside under Aktiv
Aabenraa er oprettet

2024

•Projektering og tegninger på
opholdsområder i hal og foyer
igangsættes.

• Aabenraa Kommune
inviterer til information om
Conventus og de mange
muligheder det system kan
give lokalsamfundet.
• Arbejdet med lysindfald til
hallen påbegyndes.
• Arbejdet med skærme og
pyloner ved indfaldsveje og
idrætsanlægget igangsættes af
lokalrådet.
• Aktiv Aabenraa igangsætter
arbejdet med optimering af
adgangs- og tilkørselsforhold
samt skiltning ved Hjordkær
Idrætsanlæg.

Dynamisk tidslinje over milepæle/realiserede faser

2022

2023

2024

• Rammeaftalen er

• Lokalrådet har

• Der er etableret

udarbejdet og
underskrevet af
parterne.

etableret storskærme
og pyloner er etableret
ved idrætsanlægget og
indfaldsvejene.

attraktive
opholdsområder i
foyeren i hallen og
udendørs på
stadionanlægget.

• Kommunikationsplanen er offentlig
tilgængelig.
• Der er øget
tilgængelig til lokaler
via fælles
bookingsystem

2025

2030

• Der er etableret
bedre ankomst- og
tilkørselsforhold samt
bedre skiltning

• Lysindfald i hallen er
etableret.

Det er sparringsgruppens opgave løbende at udfylde kommende aktionspunkter og
milepæle/realiserede faser i de dynamiske tidslinjer.
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