
ARBEJDSGRUPPE Navn: Koordineret udvikling af hallerne i Rebild Øst Klyngen! 
 

Hvilket indsatsområde passer I ind under – sæt X : 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring (kit) 
 X  Fælles mødesteder – mødesteder for unge (kit) 
 Infrastruktur – transport etc… (kit) 
 Natur, stier og friluftsliv (kit) 
 X  Foreningssamarbejde (kit) 
 Erhverv og turisme (kit) 

”Kit” er et værktøj, som arbejdsgrupperne er velkomne til at bruge, kan fremsendes som word-fil 
ved henvendelse til post@piabonde.dk  

HVORFOR?  
Beskriv hvorfor dette indsatsområde er vigtigt? 
 
Vi vil fremme mulighederne for Idræt, bevægelse og motion i alle aldre. 
Vi vil stille så mange af de efterspurgte faciliteter som muligt til rådighed, fordelt rundt i klyngen. 
Vi vil koordinere udviklingen i hallerne, så vi sammen sikrer så mange muligheder som muligt i klyngen som 
helhed og i de 3 lokalområder, som dækker hele Rebild Øst (de 3 større byer og 16 landsbyer) og til flere 
aktiviteter Øst Himmerland. 
 
 
 
POTENTIALER 
Beskriv indsatsområdets potentiale 
 
Vi har 3 haller og en svømmehal – vi vil i udbygning af faciliteter, fordele de efterspurgte muligheder ved 
alle 3 haller. Vi vil bevare de 3 haller i klyngen og styrke forskellighederne.  
Klyngens Svømmehal ligger i Terndrup, Kunstgræsbanen i Bælum, Gymnastikkens højsæde er i Blenstrup, 
som vil efterkomme ønsket om springgrav. O.s.v…. 
 
 
 
UDFORDRINGER 
Beskriv hvilke udfordringer der allerede eksisterer eller kan opstå 
 
Økonomi 
Konkurrence/splid 
modarbejde 
dårlige transportmuligheder for børn, unge og ældre 
 
HVORDAN OVERVINDES UDFORDRINGERNE? 
Beskriv hvordan disse udfordringer kan overvindes 
 
Kommunikation 
Koordinering 
Gensidig respekt og forståelse 
Sikre faciliteter til aktivitetsmuligheder for børn, unge og ældre i alle haller. 
 
 

https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/KIT-til-identitet-bos%C3%A6ning-og-markedsf%C3%B8ring.pdf
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Kit-til-F%C3%A6lles-m%C3%B8desteder.pdf
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Kit-til-Transport-og-infrastruktur.pdf
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Arbejdsgruppen-for-naturstierfriluftsiv.jpeg
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Foreningssamarbejde.jpeg
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Erhverv-og-turisme.jpeg
mailto:post@piabonde.dk


HVILKE PROJEKTER KUNNE ARBEJDES VIDERE MED? – Kan formuleres, så det = 

handleplaner.  
Oplist hvilke projekter indsatsområdet dækker over 
 
Koordinering mellem foreninger/ hold…. Arbejdsgruppen foreningssamarbejde 
 
Koordinering af videreudvikling af faciliteteter i Rebild Øst Klyngen – alle haller samarbejder  
tovholder Helle Astrup 
 
 
Udviklingstiltag fordelt på haller: 
 
Blenstrup Hallen: Tovholder Mogens Rosenbæk 
Til- og ombygning samt Flexibel indretning, skabe plads til Dans, Yoga, Musik, Kultur, Foredrag, 
seniormotion, E-sport, selskabslokaler, Fitness, Springgrav og Parkour. 
 
 
Bælum Hallen: Tovholder Steffen Pedersen 
Multihal med plads til bl.a. spinning, ældreidræt, børnemotorik, E-sport, seniorklub, foldevæg til selskabs-
/mødelokale - og med omklædningsfaciliteter til kunstgræsbane, støvlevask, boldrum, MTB pitstop og 
omklædning. 
 
 
Terndrup Idrætscenter: Tovholder Helle Astrup 
Combihal til Squash, overnatningsmuligheder og plads til E-sport. Foldevæg ved indgang, bedre udnyttelse, 
giver multirum til foredrag, møder aktiviteter m.v. Udendørs motionsmuligheder på skrænten bagved 
idrætscentret. 
 
 
Svømmehallen: 
Udbygning af svømmehal med 50m. basin med tårnspring, 3 og 5 m. vipper, omklædningsrum,  
tilskuerpladser og wellness. 
 
 
Mulige handleplaner (måske andre foreninger): 
 
Fælles aktiviteter/ events  
Messer på skift i de 3 haller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


