Bygherrerådgivning
Peter Kjærulff Østergaard
petkj@slagelse.dk@slagelse.dk
22. marts 2019

Havrebjerg G&I
Formand Bjarne Gram.

Vedr.:
Referat af møde med Havrebjerg G&I vedr. fremtidig brug af gymnastiksal på Havrebjerg Skole.
Baggrund:
På baggrund af den forestående ombygning af Havrebjerg Skole, til etablering af
døgntilbud, var der inviteret til dialogmøde omkring den fremtidige brug af gymnastiksalen for Havrebjerg G&I. Mødets formål var at klarlægge faciliteter til omklædning samt den fremtidige brug af gymnastiksalen for Havrebjerg G&I.
Mødet blev afholdt tirsdag d. 19. marts på Havrebjerg Skole.
Til stede var, for Slagelse Kommune:
Jens Heinrich Løhndorf, skole/ behandlingsleder, Center for Børn og Unge.
Dorthe Christiansen, leder, Center for Børn og Unge.
Rikke Maja Kromann, specialkonsulent, Center for Børn og Unge.
Christian Abildgaard, Leder af Idræt, Fritid og Faciliteter, Center for Kultur Fritid og
Borgerservice.
Ole Friberg Jensen, facilitetskoordinator, Center for Kultur Fritid og Borgerservice.
Peter Kjærulff Østergaard, Bygherrerådgiver, Center for Kommunale Ejendomme.
Ref.
Til stede var, for Havrebjerg G&I:
Kaj Jensen, bestyrelsesmedlem.
Max G. Larsen, bestyrelsesmedlem.
Efter en kort præsentation af alle deltagere indledtes møde med en kort beskrivelse
af formålet med etablering af døgninstitution på Havrebjerg Skole.
For at sikre de nødvendige toilet- og badefaciliteter for de fremtidige beboere, har
det været nødvendigt at inddrage en stor del af de eksisterende omklædningsrum til
selve døgninstitutionen, ligesom det er nødvendigt at lave en adskillelse af det
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fremtidige døgntilbud og gymnastiksalen. Tegningerne blev fremlagt; men kan ikke
udleveres da sagen endnu ikke har været i udbud.
Efterfølgende blev skema for brug af hallen herunder plan for badminton gennemgået og den viste at salen pt. blev brugt stort set alle ugens dage i tidsrummet mellem 17.00 og 22.00. Samtidig er der et ønske fra Havrebjerg G&I om at kunne
bruge salen til et nystartet curling hold.
Følgende blev aftalt:
1. Plan/ tegninger fastholdes og der etableres 1 stk. toilet med brus i direkte
forbindelse med gymnastiksalen til brug for Havrebjerg G&I´s brugere.
2. Det forventes at Havrebjerg Gymnastik- og Idrætsforening efter aftale med
byggetilsyn kan bruges gymnastiksalen i efteråret 2019, så vidt at byggeriet
tillader det.
3. Når døgntilbuddet er taget i brug (forventeligt januar 2020) vil der forsat
være mulighed for at Havrebjerg G&I vil kunne anvende gymnastiksalen til
aktiviteter. Omfanget af brugen aftales i samarbejde med ledelsen af døgntilbuddet. Det må forventes, at der vil blive reduceret i Havrebjerg G&I´s adgang til gymnastiksalen idet gymnastiksalen skal indgå som en del af døgntilbuddets behandling. I november/ december 2019 aftales den fremtidige plan
for brug af gymnastiksalen for Havrebjerg G&I i samarbejde døgntilbuddets
ledere og medarbejdere.
4. Det blev aftalt at Slagelse kommune sørger for at informere til Havrebjergnyt.

Med venlig hilsen
Slagelse Kommune
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