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Referat fra samarbejdsmøde med Elite Sport Horsens, HSK og direktør for Forum 

Horsens d. 10.08. 2021 kl.17.00 

 

Afholdt: Mødelokalet i Kampsportscenteret, Langmarksvej 53, 8700 Horsens. 

Deltagere: Eva Buxbom, Christoffer Jensen, Jørgen Rasmussen, Søren Jochumsen 

(eliteidrætskonsulent for Elite Sport Horsens) og Jørn Juul (direktør for Forum Horsens).  

Referent: Eva Buxbom. 

 

Indledning  

Deltagerne på mødet var godt forberedte på at nå til enighed og have et fælles udgangspunkt for 

vores videre samarbejde samt at finde løsninger på den udvikling, der ligger i at være en del af 

kampsportscenteret. Vi har været gode til at kontakte hinanden i forhold til ændringer og er 

indstillet på at holde de møder, der er nødvendige for at forsætte samarbejdet.  

Det var vigtigt for HSK, Jørn Juul og Søren Jochumsen at have dette samarbejdsmøde inden 

husmødet, så vi havde helt klare linjer og udmeldinger i forhold til brugen af motionslokalet. 

Inden mødet var alle parter enige om, at for at HSK kan opretholde deres identitet som en 

styrkeløftklub og værne om deres klubmiljø, var de nødt til at centralisere sig i det inderste lokale. 

Det der hedder styrkeløftlokalet. Derfor har HSK solgt maskiner og vægte, der er mindst relateret 

til styrkeløft. Dette er dog en proces, der ikke er afsluttet.  

I weekenden d. 14.-15. august 2021 påbegyndes flytning af HSK’s udstyr fra motionslokalet ind i 

styrkeløftlokalet. Dette er sket i et tæt samarbejde med Søren Jochumsen og Jørn Juul, hvor Søren 

Jochumsen har fået buddet om at købe de maskiner og vægte, han mener, han kan bruge. 

Overgangen til den endelig indretning af motionslokale og styrkeløftlokale vil være glidende, men 

HSK regner med at være helt indrettet d. 1. september. Indtil da vil det selvfølgeligt være muligt at 

træne i begge lokaler.  

Nøglebriksystemet til styrkeløftlokalet bliver aktiveret, således at det er medlemmer af HSK, der 

får kodet deres nøglebrik, så de har adgang til styrkeløftlokalet. Dette er noget parterne ved 

mødet har været enige i længere tid og i forhold til flytning af maskiner og vægte, er det noget der 

sker i en overgangfase, hvor vi med god vilje og samarbejde forsøger at gøre den så velfungerende 

for brugerne som muligt.  

Dette betyder fx at ikke solgt udstyr stadig kan stå i motionslokalet samt udstyr, som HSK ikke 

bruge så meget kan blive stående i motionslokalet, indtil der er indkøbt det optimale af Søren 

Jochumsen. 
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Ved mødet var vi indstillet på at arbejde ud fra senest nedskrevet samarbejdsaftale og er også i 

fremtiden indstillet på at samarbejdsaftaler er til forhandling, da vi er placeret i et center med 

mange forskellige brugere og mulighed for konstant nye brugere og klubber. 

Mødet omhandlede hvordan vi: Søren Jochumsen, HSK og Jørn Juul får kommunikeret ud, hvordan 

motionslokalet kommer til at fungere i fremtiden.  

   

1. Nye brugere i motionslokalet og styrkløftlokalet i kommende sæson. 

Det blev aftalt at nøglebriksystemet til Styrkeløftlokalet bliver aktiveret d.1. september 2021. Det 

betyder, at man skal være medlem af HSK, for at træne i styrkeløftlokalet. Hvordan man bliver 

medlem af HSK, kan ses på vores hjemmeside.  

Det betyder at medlemmer af HSK fra den 1. september 2021 skal følge de samme retningslinjer 

og anvisninger som alle andre klubmedlemmer for at kunne træne i motionslokalet. 

Det betyder ligeledes at fremover, er det Søren Jochumsen der står for drift og brug af 

motionslokalet, og derfor skal rettes henvendelse til ham i forhold til spørgsmål om brugen af 

motionslokalet.   

På nuværende tidspunkt, ifølge Søren Jochumsen, er der kun et hold i gang ad gangen i 

motionslokalet.  I forhold til at brug af motionslokalet er det klubber i Horsens Kommune, klubber 

i Kampsportscenteret og Elitesports Horsens medlemmer, der kan booke sig ind. Det er dog muligt 

for medlemmer af klubber i Kampsportscenteret som enkeltpersoner at træne samme med hold, 

der har booket tider, HVIS, lederen af det hold, der har booket en tid, giver lov. Det er lederen af 

det booket hold, der har førsteret og skal vurdere, om der er plads til at enkeltpersoner kan 

træner i det bookede tidsrum på forsvarlig vis og på en måde, hvor der tages hensyn til brugerne. 

Brugen af motionslokalet vil i fremtiden forsat blive brugt af Elitesport Horsens’ medlemmer. På 

opslagstavlen til venstre inden for døren til motionslokalet vil alle holdenes træningstider samt 

holdtræner med mobilnumre være listet op. Derudover vil der også være opslag om, hvornår HSK 

afholder konkurrencer og landsholdssamlinger. Dette har en betydning, da der da vil være en 

gennemgang i motionslokalet og en mindre brug af dette.   

 

2. Hvordan blive indretning af motionslokalet finansieret?     

Som der kan læses fra referatet fra seneste samarbejdsmøde, har der været flere forslag oppe og 

vende. Da det nu er Søren Jochumsen, der står som ansvarlig for motionslokalet, er det nu op til 

ham, hvilke løsninger han vælger. Ind til videre har Søren Jochumsen meldt ud, at der ikke 

opkræves betaling.                                                    
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3. Evt. 

Der blev lagt vægt på at forsætte det gode samarbejde og indkalde til samarbejdsmøde efter 

behov.  


